Klausymas
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Sritis ir tikslai:

Veikla

• Įrašytoje juostoje
supranta žinomas:
– dainas,
– kasdienines frazes,
– paprastus
nurodymus,
– rimavimus.

Per pastarąsias keletą savaičių tikrinote,
kaip vaikas supranta daugelį kalbančiųjų
įvairiose situacijose ir aplinkose. Tai
svarbus vaiko mokymas, įgalintis jį
suprasti daugelį žmonių, kai tampa
vyresnis.
Šią savaitę mokysite vaiką suprasti
informaciją, įrašytą juostoje. Kai signalas
sklinda iš įrašų, jį sunkiau klausytis, nes
tai yra per garsiakalbius ir imtuvus
žmogaus dirbtinai sukurtas garsas.
Dirbtinas signalas nėra tokios aukštos
kokybės kaip tikro balso signalas.
Svarbu užtikrinti, kad jūsų vaikas gali
gauti informacijos turinį iš įvairios
žiniasklaidos. Jeigu neturite nuosavo muzikinio grotuvo, galite turėti savo kompiuteryje
programą, kuri leidžia įrašyti ir atkurti informaciją. Jūsų mobilusis telefonas taip pat
gali turėti šią galimybę, arba galite pasinaudoti vaizdo kamera. Kita vertus, kai kurios
bibliotekos skolina technines priemones.
Įrašytos juostos turinio kūrimas
Pradėkite nuo paprastos ir riboto pasirinkimo veiklos. Mokykite vaiką, o ne tikrinkite
jį. Galima įrašyti įvairiausių dainų ir turėti paveikslėlius ar kitas atramines priemones,
kurios naudojamos kartu su daina. Kai muzikiniame grotuve ar kitame prietaise groja
daina, parodykite vaikui paveikslėlį ar daiktus, kad žinotų, ką jis girdi.
Jūs taip pat galite įrašyti paprastus nurodymus, kuriuos vaikas lengvai atlieka,
girdėdamas tikrą balsą. Įrašykite viską, ką vaikas žino, ir, kai juosta paleista, patys
atlikite nurodymus, kad vaikas lygintų tikrą turinį su tuo, ką girdi juostoje.
Geriausia pradėti darbą nuo jūsų pačių įrašyto balso, o tada pereiti prie mažiau
žinomų balsų ar komerciškai sukurtų.
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Kalbos suvokimas
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Sritis ir tikslai:

Veikla

• Supranta klausimą
„Kuo tu vardu?“

Užduodami klausimai
Kai vaikas pereina iš siauros, tylios namų aplinkos į platesnį pasaulį, jis sutiks daugybę
žmonių, kurie klausinės, ir jis turės sugebėti į tuos klausimus atsakyti. Pirmasis
klausimas, kurį vaikui reikia sugebėti atsakyti: „Kuo tu vardu?“ . Vaikas jau žino savo ir
kitų šeimos narių vardus, mama, tėtis, Tomas ir t.t. Jis gali nesuprasti šio klausimo ir
nežinoti, kaip į jį atsakyti.
Lėlės
• Naudoti lėles inscenizacijai „pasitikimas ir sveikinimas“ – smagus būdas vaikui
išmokti atsakyti į šį klausimą. Lėlių naudojimas taip pat nukreipia vaiko dėmesį, ir jis
gali kalbėti, nejausdamas įtampos ar drovumo.
• Paduokite vaikui lėlę ir pasakykite jam jos vardą (jei neturi vardo, tai sugalvokite).
Pasirinkite sau lėlę ir pasakykite vaikui savo lėlės vardą. Paduokite lėlę trečiajam
šeimos nariui, liepkite išeiti iš kambario ir uždarykite duris. Kai jie beldžia, atidarykite
duris ir pasakykite: „Labas“. Paklauskite lėlės: „Kuo tu vardu?“, ir šeimos narys turėtų
atsakyti. Tada jūs abu turėtumėte pasakyti: „Viso gero ______ (vardas)“ ir uždaryti
duris. Dabar tai pakartokite su vaiku. Pasikeiskite lėlėmis ir žaiskite tol, kol vaikui bus
nebeįdomu.
• Savaitės eigoje žaidimą galite tvirtinti be lėlių ir naudoti tik savo vardus. Jūsų vaikas
turėtų atsakyti savo vardą, ir tai puikus metas supažindinti jį su jūsų tikruoju vardu.
Vaikas išmoks, kad turite ne tik mamos ir tėčio vardą.
• Žaidimą žaiskite lauke. Mokykitės, prieidami vienas prie kito, klausdami ir
atsakydami į klausimus. Pagaliau priimkite kaimynų ir draugų pagalbą, paprašykite
nueiti prie durų ir paklausti vaiko vardo.
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Ekspresyvi kalba
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Veikla

• Spontaniškai naudoja
žinomą kalbą, kol
skaito knygą.

Jūs skatinote vaiko pasakojimą iš knygų 32 savaitę. Šios savaitės tikslas – vaikas
papasakos gerai žinomą istoriją ir spontaniškai naudos žinomus žodžius ir kalbą. Jeigu
vaikas nenaudoja spontaniškos kalbos, jums gali tekti pritaikyti metodus, paaiškintus
32 savaitę.
Šios savaitės tikslas yra užtikrinti, kad vaikas kiekviename knygos puslapyje kažką
pasako. Jis turėtų turėti idėją, kad kiekviename puslapyje kažkas vyksta, ir, pažvelgęs į
tą paveikslėlį, gali komentuoti vienu žodžiu ar bent naudodamas garsiažodzius.
Jūs taip pat galite klausytis vaiko kalbos ir jo intonacijos. Ar vaikas moduliuoja savo
balsą, ir ar jis skamba jaudinančiai, jei puslapyje pavaizduota kažkas įspūdingo? Ar
vaikas naudoja tylų ar liūdną balsą, jei turinys yra labiau prislėgtas?
Jeigu reikia, skaitykite paeiliui, versdami kas antrą puslapį ir pateikdami vaikui kalbos
pavyzdį. Jis matys, kaip jus komentuojate kiekvieną paveikslėlį ir ims pavyzdį pagal
kitus puslapius. Jūs taip pat galite naudotis kitais šeimos nariais, formuojant tokį elgesį,
kurį norėtumėte, kad vaikas rodytų.
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Kalba
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Sritis ir tikslai:

Veikla

• Tvirtiname garsą /g/.

Šią savaitę atėjo laikas suteikti vaikui galimybę kuo dažniau išgirsti fonemą /g/. Tai yra
sprogstamoji fonema, panašiai kaip /b/ ir /d/. Šioje grupėje yra trys fonemos: /b/, /d/
ir /g/. Šie garsai tariami, įjungus balsą ir sprogstamąją oro srovę. Fonema /b/ tariama
lūpomis, priekinėje burnos dalyje. Fonema /d/ formuojama vidurinėje burnos dalyje, už
dantų, o /g/ – gomurinėje dalyje. Jūsų vaikas galėjo jau gerai tarti /d/ ir /g/. Dabar atėjo
laikas neformaliai atkreipti vaiko dėmesį į paskutinį šios grupės garsą /g/.

• D – gėlė, gandras,
gorila, grindys, grybas,
mergaitė, agurkas,
eglė, svogūnas.
• V – gaminti, pagauk,
mėgdžioti, mezga.
• B – geltonas, gili,
greitas, garsus.

Svarbu naudoti labai daug šių garsų, tarsi vaiką jais „apipilti“!
Šiame etape mėgdžiojimas nėra būtinas. Vietoj to leiskite vaikui nuolat girdėti šią
fonemą, ir netrukus turėtų pradėti spontaniškai ją tarti.

• Gana, daug, ga.
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Dainos ir pasakos
1. Savaitės pasaka: Mick Inkpen „Jei aš turėčiau avelę“ (If I had a Sheep).
Macmillan Children’s Books, Great Britain, 1988.
• Ši maža knygelė pasikviečia vaiką į vaizduotės ir malonių įspūdžių kelionę. Maža
mergaitė kalba apie visokius dalykus, kuriuos ji darytų, jei turėtų avelę, pavyzdžiui,
šukuotų ją, mokytų ją skaičiuoti, sukonstruotų jai raketą, kartu eitų apsipirkti ir t.t.
Knygoje rasite gražius paveikslėlius, o žodynas ir atskleista mintis duos jums ir jūsų
vaikui užsiėmimą daugeliui dienų.
• Išsirinkite labiausiai jūsų vaiką sudominantį puslapį, ir pasistenkite keletui dienų perkelti
patyrimus į realią veiklą. Viena iš knygelėje pateiktų minčių yra apie raketas ir skridimą
į mėnulį. Išsiveskite vaiką į lauką ir parodykite jam mėnulį ir žvaigždes. Padainuokite
„Maža žvaigždutė spindi“ ir padeklamuokite. Šios dainelės ir eilėraštuko jau išmokėte
vaiką praeitose pamokėlėse. Jei vaikas turi žaislinių raketų, pasiimkite jas ir skraidykite
aplink namą lauke. Supažindinant vaiką su šia tema, leiskite pasireikšti jūsų vaizduotei ir
mokykite jį su veikla susijusio žodyno.
2. Savaitės dainelė: „Atidaryk ir uždaryk“.
Žodžiai:
„Gniaužiam, gniaužiam, plojam plojam,
Pradedam keliaut!
Šliaužiam, šliaužiam, lipam, lipam,
Slenkame toliau.
Čia pilvukas, čia krūtinė,
Šičia kaklas, šičia smakras.
Čia dantukai, jie pirštukų nori paragaut,
Am, am, am – ne!
Bėkime greičiau“.
Dainelės veiksmai vaikui bus labai smagūs. Pradėkite nuo veiksmų, paminėtų pirmoje
eilutėje. Su žodžiais pradedam keliauti. Ranka imituokite šliaužimą vaiko rankute į viršų,
dviem pirštais imituokite lipimą pilvu, krūtine, kaklu ir smakru, beveik pasiekiant burną.
Paskutinę eilutę dainuokite labai greitai, labai gyvai ir paskutinę akimirką patraukite
pirštus nuo burnos.

★ Patarimas. Leiskite vaikui padėti jums kasdieninėje veikloje: tvarkant namus,
skalbiant, ruošiant maistą.
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