
KAIP PADĖTI VAIKUI PAMĖGTI SKAITYMĄ 

 

 

 

Apie skaitymą galima kalbėti ir rašyti daug. Tėvai, skaitydami vaikui nuo mažens pasiekia, kad 

skaitymas vaikui asocijuojasi su tėvų balsu, šiluma, saugumo jausmu. Taip pat turėtume žinoti, kad 

skaitymas ugdo intelektą, drąsą, lavina vaizduotę, gebėjimą įveikti kliūtis, užtikrina raiškų bei 

vaizdingą žodyną, lavina loginį mąstymą, netgi pasitarnauja mokantis tiksliųjų mokslų. 

Psichologai tvirtina, kad skaitymas balsu vaikams yra kaip vitaminas, kaip vakcina nuo šiuolaikinio 

pasaulio grėsmių, blogų įpročių. Galima teigti, kad tai pigiausias ir veiksmingiausias ugdymo 

būdas. 

Siekiant vaikui skiepyti meilę knygai nuo mažens, reikia dažnai knygą imti į rankas; aplink matyti 

knygas; pastebėti, kad daug žmonių knygas laiko rankose ir varto. Nereikėtų knygų suslėpti 

uždarose spintose ar stalčiuose. Namuose knygos turėtų būti matomos. Pageidautina, kad vaiko 

kambaryje būtų knygų lentyna su joje atvirai matomomis, lengvai pasiekiamomis knygomis. 

Vaikams iki 2 metų vertėtų garsiai skaityti kas dieną, trumpai, po kelis kartus. Knygas, kuriose yra 

mažai teksto, stenkitės vartyti, pasakokite apie tai, ką matote, įgarsinkite, kas, ką sako ir pan.  

Pasakoti galite tyliai, garsiai, lėtai, greitai, paslaptingai, šnabždėdami į ausį,  linguojant, mojuojant, 

pasakojant su ritmu. Leiskite vaikui liesti skirtingus paviršius, atidarinėti langelius. Pabandykite 

išdainuoti tekstą. Kelis kartus per dieną čiupkite knygą į rankas ir vartykite, skaitykite tol, kol 

išlieka vaiko susidomėjimas. Nepamirškite, kad pirmieji dveji metai turi esminę reikšmę vaiko 

kalbinių gebėjimų raidai, todėl būtent šiuo laikotarpiu svarbu skaityti vaikui, kalbėtis, skatinti jį 

kalbėti. 

Vėliau, vaikui augant, kol dar  pats neskaito, stenkitės jam skaityti  vienu prisėdimu kas dieną, apie 

20 minučių. Skaitykite ir  diskutuokite. Jei sutikote įdomesnį žodį, galite paklausti, ar vaikas žino, 

ką tas žodis reiškia. Jei viduryje skaitymo vaikui kilo klausimas ar mintis, išklausykite, aptarkite. 

Pabaigus skaitymą galite pamodeliuoti, paspėlioti, lavinti nuovoką bei intuiciją. 

Kai vaikas pradeda skaityti pats, būtina skirti laiko atvirkštiniam procesui: kai vaikas skaito,  tėvai 

klauso, bet nevalia pamiršti ir senojo būdo, kai tėvai skaito, vaikas klauso. Atėmus iš vaiko keletą 

metų turėtą jaukų ir šiltą malonumą, kai vaikui skaito tėvai, galima padaryti „meškos paslaugą“ ir 

vaikas nebenorės skaityti pats, nesistengs, lyg ir skaitys, bet pasąmonėje atsisakys suvokti tekstą, 

įsisavinti ir interpretuoti informaciją. Gana dažnai tėvai guodžiasi ir stebisi, jog, būdamas mažas, 

vaikas knygas mylėjo, saugojo, vertino, tačiau ūgtelėjo ir nebenori jų imti į rankas, neskaito. Viena 

iš priežasčių gali būti ta, kad vaikui pradėjus skaityti pačiam, tėvai jam nebeskaito. Kol vaikas 

pasieks normalų skaitymo lygį,  tėvai turėtų skirti laiko paskaityti vaikui, nors kartą per savaitę. 

Įdomus variantas vaikui ir tėvams būtų skaityti tą pačią knygą, bet atskirai, kiekvienam sau, o 

susėdus prie arbatos, ją aptarti, diskutuoti, modeliuoti įvairias situacijas. Pokalbiai apie knygų 



veikėjus - tai tiesus kelias į vaiko vidinį vertybių, nuostatų, požiūrio pasaulį. Klauskite ir 

klausykite. Vaikai viską papasakos. 

Siekiant kurti glaudų ryšį su pradinuku ar paaugliu, galite paskaityti jam vaikystėje skaitytas 

knygas. Nesvarbu, kokias knygeles vaikas mėgo būdamas mažas,  įsitaisykite jaukų vakarą lovoje ar 

ant sofos taip, kaip darydavote prieš daugelį metų ir paskaitykite savo vaikui/paaugliui. Būkite 

pasirengę šiltiems jausmams bei prisiminimams, pokalbiui apie tuos laikus, žaislus, vakaro ritualus, 

nutikimus kieme ir pan. 
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