Vaiko kalbos aktyvinimas
Kalbėkime, kalbėkime ir dar kartą
kalbėkime.
Kalbėkime
aiškiai,
naudojant
paprastus
sakinius.
Kreipkitės tiesiogiai į vaiką, duodami
jiems laiko atsakyti į klausimą.
Aptarinėjimui su vaiku naudokite
įvairias namų situacijas. Rengiantis
vardinkite kūno dalis ir rūbų įvairovę;
valgant
vardinkite
valgių,
jų
sudedamųjų dalių pavadinimus bei jų
apibūdinimus (saldus, sūrus ir t.t.).
Atliekant
namų
ruošos
darbus
pasakokite vaikui, ką darote.
Pasirūpinkite
tinkamu
vaiko
kramtymu
ir
rijimu.
Maitinkite
kūdikį
krūtimi
(jei
įmanoma), o paskui šaukšteliu.
Apribokite
čiulptuko
naudojimą,
įveskite kietos konsistencijos maisto
produktus (morka, obuolys), kai
pradeda dygti dantukai.
Atkreipkite dėmesį, kaip vaikas
kvėpuoja: per nosį ar burną miego ir
tylos metu. Jei vaikas būna dažnai
išsižiojęs, jo žandikaulis yra išdėstytas
nenatūraliai ir liežuvio išdėstymas
pasikeičia. Tai įtakoja sąkandžio
netaisyklingumą, taip pat galimi
tarimo sutrikimai. Tokie vaikai yra
labiau linkę peršalti.
Atkreipkite dėmesį į savo vaiko klausą.
Jei kas nors kelia neramumų, kreiptis į
gydytoją.
Atkreipkite
dėmesį
į

kasdienio
gyvenimo
garsus
ir
užduokite savo vaikui klausimą "Kas
tai yra?". Kartu ieškokite garso
šaltinio.
Nereikia versti vaiko, kai jis nėra
pasirengęs. Atminkite, kad supratimas
visada lenkia gebėjimą kalbėti.
Pradiniame laikotarpyje sekite bet
kokius vaiko vokalizavimus. Naudokite
garsažodžius,
trumpų
žodelių
junginius: kačiukas miau, miau, šuoau, au, karvutė– muu, muu, višta – ko,
ko, ko, policijos automobilis – e-o, e-o,
greitosios pagalbos automobilis – i-u,
i-u, ir kt.
Visada siekite žodį su konkrečiu
objektu ar paveikslėliu. Dažnai
kartokite
tą pačią informaciją.
Skatinkite akių kontaktą.
Mokykite
eilėraštukų,
pirštukų
žaidimų. Ritmas yra labai svarbus
kalbos vystymuisi.
Nuo pirmųjų bandymų bendrauti su
vaiku, pabandykite parodyti, kad jūs
tikitės atsakymo. Užduokite paprastus
klausimus, stabtelkite ir palaukite, kol
bus atsakyta. Jei vaikas neatsako, jūs
pats atsakykite. Venkite nuolatinio
vaiko tarimo taisymo.
Atlikite kvėpavimo pratimus: puskite
muilo burbuliukus per šiaudelius,
žvakes, plunksnas, vėjo malūnėlius,
žaiskite su paprastais muzikos
instrumentais ir t.t.

Naudokite linksmus ir paprastus
artikuliacinius liežuvio, lūpų pratimus
pvz., ,,Bučinukai mamai“, ,,Meškiukas
valgo medų“, ,,Arkliukas“, siekiame
liežuviu nosį, skaičiuojame liežuviu
dantukus ir t.t.
Kartu gaminkite knygeles apie šeimą,
draugus, vaikų veiklą. Knygos plėtoja
mąstymą ir vaizduotę, žodyną, skatina
vartyti ir skaityti. Jos yra puiki forma
praleisti laiką su vaiku, kuriant gilius
ryšius. Iliustruojant istorijas vaikui
bus lengviau suprasti.
Dainuokite savo vaikui ir su savo
vaiku.
Kartu
klausykitės
vaikų
dainelių.
Ribokite televizijos žiūrėjimą. Visada
būkite orientuoti į tai, ką jūsų vaikas
žiūri.
Rūpinkitės
emociniu
ryšiu.
Apkabinkite, girkite vaiką. Tai skatina
verbalinį kontaktą.
Rūpinkitės
tinkamu
judėjimu.
Skatinkite bėgioti, laipioti, važinėti
dviračiu, paspirtuku. Lavinkite pirštų
motorinius
įgūdžius
dėliodami,
lipdydami
plastilinu,
tapydami,
piešdami.
Naudota literatūra:
E. Minczakiewicz, Logopedia
E. Sachajska, Uczymy poprawnej wymowy
Remiantis literatūra, interneto medžiaga
parengė
Vilniaus r. PPT logopedė Česlava Urbanovič

Vaiko kalbos
aktyvinimas
Vaikščiok su savo vaiku, kai kiti vien tik bėga.
Kalbėk su savo vaiku, kai kiti šaukia. Klausyk
savo vaiko, kai kiti apsimeta užsiėmę.
Juokis su savo vaiku, kai kiti žiūri piktai.
Pagirk savo vaiką, kai kiti mato tik
prasižengimus.
Žaisk su savo vaiku, kai kiti patys nori būti
linksminami.
Mokykis iš savo vaiko, kai kiti yra praradę
žinių poreikį.
Svajok su savo vaiku, kai kiti tapo labai
ciniški.
Skaityk su savo vaiku, kai kiti pirmenybę
teikia televizoriui.
Atsiprašyk savo vaiko, kai kiti apsimeta
neklystančiais.
Drausmink savo vaiką, kai kiti nesugeba
nustatyti apribojimų.
Apkabink savo vaiką, kai kiti neįvertina
prisilietimo jėgos.
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