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Kalba – viena svarbiausių dovan,  
kurią perduodate savo vaikui. 
Tačiau kaip tai padaryti?

Atsakymas paprastas.
Namuose su vaiku kasdien kalbėkite gimtąja kalba!

Kodėl gimtoji kalba yra svarbi?
Kalba, kuria kalbate su savo vaikais, bus pirmoji  
jų išmokta kalba. Tai pirmasis vaiko ryšys su  
jumis, kitais šeimos nariais, su savo kultūra ir  
bendruomene.  Tai šią kalbą vaikai pirmiausia  
vartoja supančiam pasauliui pažinti.  
Tai kalba, kuri padeda pagrindus  
visam gyvenimui, o jūs esate  
pagrindinė šio proceso dalis! Tai  
vienas iš daugelio atvejų, kai tėvai 
yra pirmieji vaikų mokytojai. 

Kokia gimtosios kalbos vartojimo  
nauda?
Gimtosios kalbos vartojimas formuoja vaikų ryšį  
su šeima, svarbiomis kultūrinėmis tradicijomis,  
draugais ir kaimynais, kalbančiais ta pačia kalba. 
Vartodami gimtąją kalbą, galite mokyti savo  
vaikus ir drauge su jais mokytis naujų dalykų.  
Galite kalbėtis apie naujas patirtis ir žodžius,  
mokytis raidžių ir skaičių. Visa tai yra svarbi  
jūsų vaikų ankstyvojo mokymosi dalis. Jums 
bus lengviau ir įdomiau, jei mokysitės ta kalba,  
kuria kalbėti jums patogiausia.

O kaip dėl anglų kalbos?
Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenantiems vaikams anglų kalbos  
reikia norint pasiekti sėkmės moksle ir gyvenime. Laimei, maži  
vaikai lengvai išmoksta kalbėti dviem kalbomis. Žmonės, gerai  
kalbantys daugiau kaip viena kalba, turi daugiau galimybių studijuoti,  
keliauti ir dirbti – tiek JK, tiek Europoje ar pasaulyje. Svarbu tai, kad  
dvikalbystė taip pat stiprina vaikų mąstymo įgūdžius ir paprastai  
lemia geresnius mokymosi rezultatus ilgalaikėje perspektyvoje. 

?



Ką galiu padaryti namuose?
• Sekite pasakas ir skaitykite savo vaikams  
 gimtąja kalba.
• Deklamuokite vaikystėje išmoktus eilė 
 raštukus, skanduotes, eiles, dainuokite  
 dainas. 
• Paieškokite įdomių veiklų jūsų kalba –  
 vietos 
  bibliotekoje rengiamų skaitymų, vietinių  
 švenčių ir kultūrinių renginių.

• Artimiausioje viešojoje bibliotekoje 

Pasakojimai dviem kalbomis
Vienas iš geriausių dalykų, kuriuos galite pa-
daryti – skaitykite su savo vaiku gimtąja kalba. 
Galbūt artimiausioje viešojoje  
bibliotekoje yra pasakojimų  
vaikams dviem kalbomis:  
anglų ir jūsų gimtąja.  
Tokių knygelių gali  
turėti ir jūsų vaiko  
mokykla.paieškokite  
knygų dviem  
kalbomis, jūsų  
gimtąja kalba 
ar apskritai be jokio teksto.
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Jei šiek tiek kalbu angliškai, ar turėčiau  
vartoti šią kalbą namuose?
Reikėtų kalbėti ta kalba, kuria patogiausia. Jei  
gimtąja kalba kalbate geriau nei angliškai, su  
vaikais turėtumėte kalbėti savo gimtąja kalba,  
kad suformuotumėte stipresnius kalbinius į 
gūdžius.

Ar dviejų kalbų vartojimas mano vaikams  
kels painiavą?
Maži vaikai vienu metu gali mokytis dviejų ar  
daugiau kalbų. Jie sparčiai mokosi, kai daug  
kalbasi su suaugusiaisiais ir jų klausosi. Kartais  
vaikai jungia abiejų kalbų žodžius ar frazes.   
                           Nieko  tokio! Gali atrodyti, kad jie  
                               painiojasi, tačiau iš tiesų jie  
                                   mokosi abiejų kalbų taisyklių  
                                   ir žodžių bei rūšiuoja juos  
                                   smegenyse. Tai gero  
                                      mokymosi ir mąstymo 
požymis. 

                            Mano vaikai teikia  
                       pirmenybę anglų kalbai.  
                       Ką turėčiau daryti?

Pirmiausia, nesijaudinkite.  
Galbūt jūsų vaikai teikia  
pirmenybę anglų kalbai, nes ja  
        kalba  visi jų draugai.  
          Pasikalbėkite su vaikais  
           apie tai. Paaiškinkite,  
          kad svarbu mokytis abiejų  
            kalbų. Papasakokite apie  
          jiems svarbius žmones,  
    kurie kalba jūsų kalba, paminė 
 dami mylimus giminaičius ir  
 draugus. Paaiškinkite, kad  
dviejomis kalbomis kalbantys 

žmonės turi dvigubai daugiau  
galimybių susirasti draugų ir  
pažinti naujas kultūras. 
Sudominkite vaiką gimtąja kalba  
skaitydami knygas, dainuodami  
ir žaisdami; vartokite ją  
užsiimdami bet kokia veikla. Jūsų kalba yra  
dovana, ir kalbėjimas ja jungia jūsų šeimą! 
Atminkite, kad jūsų santykiai su vaikais  
priklauso nuo kalbos. Jiems augant, bendra-
vimo svarba irgi didės. Kalbėsitės įvairiomis 
temomis. Jums ir jūsų vaikui bus lengviau ir 
įdomiau, jei kalbėsitės ta pačia kalba.


