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Klausymas 

Data Ką Jūsų vaikas darė?  

Sritis ir tikslai:

• Suvokia visus 
žinomus žodžius 
ir frazes, šnekant 
nepažįstamiems 
kalbėtojams.

Veikla

36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su 
kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad gali juos suprasti. 22 
ir 27 savaitėmis taip pat mokėtės, suteikdami vaikui specialias 
galimybes suprasti mažiau žinomus kalbančiuosius. Jūs esate 
beveik pirmųjų vaiko metų kelionės pabaigoje, ir šią savaitę 
jums reikia atkreipti dėmesį į vaiko gebėjimą suprasti visus, 
su kuriais bendrauja. Ar jis supranta daugelį įvairių žmonių 
skirtingose situacijose, jeigu žino kalbą ir turi žodyną? 
Jums gali tekti paprašyti šeimos narių ar draugų pagalbos, 
jeigu nesate tikras, ar vaikas gali tai padaryti. Kiekvienas 
asmuo, kurį pažįstate turės draugą ar giminaitį, kuris norėtų 
susipažinti su jumis ir trumpai pabendrauti su jūsų vaiku. 
Prieš juos sutinkant galite paaiškinti savo poreikius ir tikslus 
ir tada stebėti savo vaiką. Visiems gali būti lengviau, jei būtų 
paruoštas koks nors žaidimas arba veikla, susijusi su kontekstu. 

Veiklos
• Draugo namuose naujas žmogus gali būti pakviestas rytiniam arbatos puodeliui. 

Visas bendravimas bus apie valgymą, gėrimą. Temas vaikas turėtų gerai žinoti. 
• Žmonių sutikimas, kol einate pasivaikščioti. Kai kurie draugai gali panorėti 

„atsitrenkti“ į jus, kai einate į parką ar pasivaikščioti. Suteikite vaikui galimybę 
pasisveikinti ir atsisveikinti su nepažįstamuoju ir galbūt pabendrauti paprastais 
klausimais: kuo tu vardu, kiek tau metų? 

• Kiti vaikai. Kai lankotės parke, dalyvaujate gimtadienio šventėje ar kitur, 
paieškokite žmonių, kurie bendrautų su jūsų vaiku, ir stebėkite, sunku ar lengva 
jam suprasti naują žmogų. Stenkitės vaikui „neaiškinti“. Puiku, kad vaikui 
palengvinate bendravimą, tačiau visko kartojimas mažiau žinomiems žmonėms 
byloja, jog nepagerins jūsų vaiko įgūdžių. Vietoj to pamokykite naująjį žmogų 
naudoti žodžius, kurie yra labiau žinomi jūsų vaikui. 
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Pamoka Kalbos suvokimas 

Data Ką Jūsų vaikas darė?  
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Sritis ir tikslai:

• Suvokiamų žodžių 
žodynas siekia 150 – 
300 žodžių.

Veikla

Sunku įsivaizduoti, kad vaikas išmoko tiek daug žodžių. Šią savaitę peržvelkite 2500 
žodžių sąrašą ir pažymėkite naujus žodžius, kuriuos vaikas supranta. Sunku žinoti 
kiekvieną žodį, kurį vaikas supranta, tad būsite orientuoti jį patikrinti. Vis dėlto, jei 
tai darysite, vaikui greitai atsibosite ir jis susierzins, kai liepsite nurodyti ar parodyti 
daiktus. Vietoj bandymų mąstykite kritiškai, ką vaikas supranta. Tapkite geru vaiko 
stebėtoju. Be to, bet kuris žodis, kurį vaikas vartoja spontaniškai, yra žodis, kurį vaikas 
turi sukaupęs suvokiamų žodžių žodyne, todėl būkite tikri, kad kiekvienas žodis, kurį 
gerai įvertinote tariamų žodžių sąraše taip pat yra pažymėtas ir kalbos suvokimo 
sąraše. 
Jūsų vaikas kalbos suvokimo žodyne turėtų turėti nuo 3 iki 5 kartų daugiau žodžių 
negu tariamų žodžių žodyne. Po to, kai baigėte skaičiuoti žodžius, palyginkite jų 
santykį. Patikrinkite tariamų žodžių skaičių su priede esančia diagrama. Ar jis turi tą 
patį žodžių skaičių, kaip ir normalios klausos vaikas tame pačiame girdėjimo amžiuje? 
Kitaip tariant, jūsų vaiko girdėjimo amžius greičiausiai atitinka 11 mėn. arba 12 mėn. 
normalios klausos vaiko amžių. To paties amžiaus normalios klausos vaikas savo 
tariamų žodžių žodyne turėtų turėti 7–15 žodžių. Ar jūsų vaikas tolygus ar pralenkiantis 
savo girdėjimo amžių žodyno plėtroje? Žvelgiant į diagramą ir nubrėžiant vaiko 
tariamų žodžių skaičiaus sumą, jūs galite nustatyti apytikslį vaiko kalbos amžių. Ar 
jis vejasi savo chronologinį amžių? Ar jūsų vaikas pasiekė daugiau kaip metų klausos 
vystymąsi per vienerius metus? 
Jeigu manote, jog vaiko suvokiamų žodžių žodynas nėra toks platus, kaip turėtų 
būti, geriausias būdas plėsti jo žodyną ir kalbą – kiekvieną dieną skaityti kuo daugiau 
knygų. Bent kartą per savaitę eikite į biblioteką ir pasiimkite ne tik mėgstamų senų, 
bet ir naujų knygų. Skolinkitės knygas iš giminaičių ir draugų. Paprašykite knygų 
vaiko gimtadienio ar kitų švenčių proga. Carol Flexer žodžiais, „Skaitykite, skaitykite, 
skaitykite ir dar kartą skaitykite“.

SAVAITĖ 38 | Listening and spoken language learning suite.
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Pamoka Ekspresyvi kalba 

Data Ką Jūsų vaikas darė?  

Sritis ir tikslai:

• Sukaupkite kalbos 
pavyzdžių iš 
mažiausiai 50 
nuoseklių pasisakymų.

Veikla
Šią savaitę atėjo laikas įgyti kitą vaiko kalbos pavyzdį. 33 savaitę jūs buvote skatinami 
pasiekti kalbos pavyzdį ne namų aplinkoje, bendraudami su vaiku įvairiausiose 
situacijose. Galbūt pastebėjote, kad vaiko kalba svetimoje aplinkoje nebuvo tokia 
aiški ir gausi. Jei taip atsitiko, tai reiškia, jog jums su vaiku reikia daugiau bendrauti už 
įprastos aplinkos ribų. 
Šią savaitę parinkite keletą skirtingų kalbos pavyzdžių. Vieną iš jų stenkitės gauti, kol 
su vaiku skaitote knygą. Tai gali būti gana sunku. Galbūt knygos skaitymą norėsite 
nufilmuoti. Taip pat galite paprašyti kito suaugusiojo užrašyti frazes, kol bendraujate su 
vaiku. Pasistenkite užfiksuoti antrą pavyzdį, kol vaikas pasakoja mėgstamą pasakojimą. 
Jeigu vaikas daug nekalba ar pasakojimas yra per trumpas, siekite, kad vaikas 
atpasakotų dvi ar tris skirtingas istorijas. Užrašykite kiekvieną pasisakymą. Atminkite, 
jog pavyzdys turi būti nuoseklus. 
Trečioji veikla, kurią galite atlikti su vaiku – tai šeimos nuotraukų peržiūrėjimas, 
kur žmonės ką nors veikia. Vaikai mėgsta žiūrėti į nuotraukas, ypač į pačius save ar 
žmones, kuriuos pažįsta. Jūsų vaikas turėtų turėti apie nuotraukas daug ką pasakyti. 
Atminkite, vietoj to, kad užduodate daug klausimų, daug komentuokite. Klausimai 
dažniausiai reikalauja tik vieno žodžio atsakymo. Tai apribos vaiko kalbą, kurią jis 
naudoja. 
Daugiau informacijos anglų kalba rasite  
(www.cochlear.com/intl/rehabilitation)
Pasinaudokite trimis kalbos pavyzdžiais ir nuspręskite, kurioje vietoje pagal Bloom ir 
Lahey diagramą yra vaikas. Pažymėkite varnelę kiekviename diagramos kvadratėlyje: 
daiktavardžiai = 1 žodžio buvimas, pirma fazė; 2 žodžiai, veiksmažodis + daiktavardis = 
2 fazė ir t.t. 
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Pamoka Kalba 

Data Ką Jūsų vaikas darė?  

Sritis ir tikslai:

• Atnaujina tarimo 
pasiekimų sąrašus.

• Užtikrinkite, kad visi 
balsiai, dvibalsiai ir 
priebalsiai, kuriuos 
vaikas įvaldęs 
žinomuose žodžiuose 
ir frazėse, tariami 
taisyklingai.

Veikla

Daug laiko skyrėte praėjusiai ir šiai savaitei. Stengėtės išklausyti vaiką, rinkote kalbos 
pavyzdžius ir klausėtės jo kalbos. Atėjo laikas pažvelgti balsių ir dvibalsių tarimo lapą, 
priebalsių pasiekimų lapą, kurie buvo atnaujinti per metus. Jūsų vaikas lengvai turėtų 
tarti pirmuosius priebalsius (m, b, p, h, n ir v) daugelyje žodžių ir frazėse įvairiose 
pozicijose. Vaikas taip pat turėtų tarti visus balsius ir dvibalsius jo žinomuose žodžiuose 
ir frazėse. Skirkite laiko, siekiant atnaujinti patikrinimo sąrašus ir kritiškai mąstykite 
apie savo vaiko sugebėjimus. 
• Ar yra fonemų, kurias vaikas vis dar neteisingai taria?
• Ar žodžiuose yra konkrečių vietų, kuriose fonemos neaiškios? 
• Ar jūsų vaikas įtvirtino šių fonemų tarimą ir taisyklingai jas naudoja kiekvieną dieną, 

kiekvieną savaitę? 
Jeigu negalite atsakyti „Taip“ į tris aukščiau pateiktus klausimus, daugiau praktikos gali 
prireikti skiemens lygmenyje. Jums gali tekti numatyti ir panaudoti keletą balbatavimų, 
tikslinant vieną ar dvi fonemas, su kuriomis vaikas turi sunkumų. 
Jums gali prireikti rasti daugiau žodžių, pateikiant tikslinę fonemą ir užtikrinant, jog 
jis gali perkelti tarimą į įvairias situacijas. Nepamirškite naudoti „Kalbos garsų“ knygą, 
kuri padės rasti žodžius su konkrečia fonema ir jums reikiama pozicija. Ši mokomoji 
priemonė taip pat turi nuostabų dainų, knygų ir veiklų sąrašą kiekvienam priebalsiui, 
kurį vaikui reikia išmokti pirmaisiais metais. 

SAVAITĖ 38 | Listening and spoken language learning suite.
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Pamoka Dainos ir pasakos   
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1. Savaitės pasaka: Mem Fox ir Judy Horacek „Kur yra žalioji avelė?“ (Where 
is the Green Sheep). Puffin Books, Penguin Books Australia, 2006.
• Tai puiki trumpa pasaka apie avytę, užsiimančią įvairiomis veiklomis. Pasaka yra labai 

plataus žodyno. Joje yra pasikartojanti dingusios žaliosios avytės tema, bet spalvos 
nėra pagrindinis knygelės objektas. Joje minima pasikartojanti frazė: „Kur dingo žalioji 
avytė?“ ir su ja besirimuojančios frazės. Knygutė sudaryta iš plataus daiktavardžių ir 
veiksmažodžių žodyno, taigi vaikas gali mokytis kelių šios knygutės temų. 

• Keliuose puslapiuose aiškiai atskleidžiama cirko tema. Ją galite praplėsti kalbėdamiesi su 
vaiku apie cirką ar pasiimdami dar knygučių apie cirką iš bibliotekos. Viena jau minėtų 
„Spot“ knygučių yra apie cirką, kurioje atskleidžiamos įvairios veiklos cirke. Jei šalia nėra 
cirko, pabandykite rasti ir DVD su cirko tema ir žiūrėti jį drauge su vaiku. 

• Skirkite cirkui puslapį savo „Garsų knygutėje“. Nepamirškite padaryti jį interaktyvų, 
kad vaikui būtų įdomu jį vartyti kasdien. Jei vaikui patinka žonglierius, galite įdėti tris 
popierinius kamuoliukus į voką ir pūsti juos, skaitant šį puslapį, kad vaikas įsivaizduotų 
žongliruojąs. Jei vaikas susižavėjo liūtų tramdytoju – įklijuokite jo nuotrauką į knygutę, 
į voką įdėkite mažą botagėlį ir kėdutę, kad vaikas galėtų pasijusti kaip mėgstamas 
herojus. 

2. Savaitės daina: „Dėdė miegelis“ 
Žodžiai:
„Dėdė miegelis vaikšto gatve,
Žiūri vaikučiai, miega ar ne.
Beldžiasi į langus ir į duris, 
„Laikas gulti, laikas gulti“
Primena jis“. 
• Tai dar viena lengva keturių eilučių dainelė vaikams, kuriai pavaizduoti galima 

panaudoti ir paveikslėlius. 
• Galite suvaidinti šią dainą drauge su vaiku ir fotografuotis, atliekant skirtingus 

veiksmus (baigiant su miegančio vaiko nuotrauka). Vaikui tikrai patiks bėgioti 
laiptais aukštyn ir žemyn ir tikrinti, ar vaikai lovose. Galite suvaidinti ir naudodamiesi 
užuominomis (daiktais ar paveikslėliais). 

• Naujas žodynėlis bus: dėdė, miegas, gatvės, beldimas.
• Kartojant dainą, nepamirškite akustiškai pabrėžti besirimuojančių žodžių. 
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