
Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos.                

(Ciceronas)  

 

KNYGA VAIKO GYVENIME  

IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE 

 

 

Kodėl svarbu? 

 

 Nuo to, kokias ugdymo(-si) sąlygas sudarome vaikui vaikystėje, 

didele dalimi priklauso visas tolesnis jo gyvenimas. 

 Pirmieji penkeri vaiko gyvenimo metai yra labai svarbūs jo smegenų 

raidai. Tai yra laikotarpis, kai jūsų įtaka vaiko raidai, o kartu ir jo 

ateičiai, yra didžiulė. 

 Ryšys tarp smegenų ląstelių stiprėja, kai vaikas patiria ką nors nauja 

ir ta patirtis kartojasi. 

 Tokie ryšiai ir nulemia mažojo žmogaus mąstymą, elgesį, gebėjimą 

įgyti žinių. 

 Ikimokyklinis laikotarpis  yra patys palankiausias vaiko kalbos raidai  

(nors kalbos mokymasis tęsiasi visą gyvenimą).  

 

 



    

 

Iki 3-jų metų 

 Pasisodinkite vaiką ant kelių, kad jis matytų skaitomą tekstą ir 

iliustracijas. 

 Kai vaikas žiūri į paveikslėlius ir girdi skaitomus žodžius, jo 

smegenys aktyviai veikia.  

 Skaitykite tik tada, kai vaikas ramus, budrus ir nori, kad jam būtų 

skaitoma.  

 Skaitykite paprastus, trumpus ir nesudėtingus pasakojimus apie tai, 

kas patinka jūsų mažyliui. 

 Skaitydami keiskite balso tembrą, mėgdžiokite knygos herojų balsus. 

 Įsigykite knygų tvirtais lapais, kad vaikas galėtų juos liesti. 

 Skatinkite vaiką versti knygos puslapius, pamatyti vis kitą 

paveikslėlį.  Pavadinkite pavaizduotą daiktą, parodykite jį pirštu, 

paprašykite vaiko parodyti tą daiktą, pavadinti.   

 



Iki 5-rių metų 

 Sudarykite skaitymą skatinančią aplinką: parūpinkite žurnalų, 

knygelių.  

 Lėtai veskite  pirštu jam skaitomus žodžius. Taip vaikas sužinos, kad 

raidės sudaro žodžius ir skaitoma iš kairės į dešinę, nuo viršaus į 

apačią. 

 Skaitydami neužbaikite sakinio, leiskite vaikui pačiam parinkti 

tinkamą žodį, užbaigti sakinį.  

 Klauskite  vaiko klausimų, susijusių su tekstu ir paveikslėliais, 

panaudodami žodžius Kas? Kur? Kada? Kodėl? Kaip? 

 Padėkite vaikui susieti išgirstą tekstą su jo patirtimi.   

 Parodykite kaip rašomas vaiko vardas, prašykite sudėlioti jį iš 

magnetinių raidžių, kaladėlių. 

 Mokykite suprasti skiemenį: perskaitykite skiemenį, paprašykite 

pasakyti žodžių, kurie prasideda tuo skiemeniu. 

 Padėkite vaikui pasirengti skaitymui: ištarkite žodį skiemenimis, 

paprašykite vaiko pasakyti kokį žodį ištarėte, surasti paveikslėlį 

pagal pasakytą žodį (žodžiai turi atitikti vaiko amžių, jo interesus).  

 Galite bandyti kartu su vaiku sudėti žodį iš raidžių kaladėlių.  

 Prilipdykite užrašus ant baldų su jų pavadinimais; užrašus ir 

simbolinius paveikslėlius ant žaislų lentynų; naudokite užrašus po 

paveikslėliais. 

 Skatinkite vaiką skaityti patį: atkreipkite vaiko dėmesį į parduotuvių 

iškabas, užrašus ant pakuočių, perskaitykite jas. Vėliau paprašykite jį 

perskaityti.  

                          Skaitymas protui yra tas pats, 
                                    kas fizinis lavinimas kūnui.       

                                                     (Dž. Adisonas) 

 

 Naudota literatūra: „Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas“, „Vaiko smegenų  

 veikos skatinimas“, „Skaitome nuo mažens“.  
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