
Kada ir kaip mokyti vaiką skaityti? 

   Skaitymas – tai pažinimas, malonumas, tobulėjimas... Bet kaip tai įkalti į galvą mūsų vaikams, 

kurie laiką mieliau leidžia prie kompiuterio ar televizoriaus. Beje, geras pavyzdys užkrečiamas: 

vaikas, matydamas nuolat skaitančius tėvus, ir pats mielai leis laiką su knyga. Taigi, kada pradėti 

vaiką mokyti skaityti? 

   Šiek tiek žinių iš amžiaus tarpsnių psichologijos: antraisiais-trečiaisiais vaiko gyvenimo metais 

plečiamas žodynas. Iki trejų metų lavėja kalba; vaikas bando suprasti aplinkinį pasaulį, todėl 

skaitome vaikams balsu, tai lavina dėmesį ir vaizduotę. 6-7 metais galutinai susiformuoja 

reikšminė-simbolinė funkcija – laikas pradėti mokytis skaityti žymiai intensyviau.  Manoma, kad 

vaikas greičiausiai visko išmoksta per pirmuosius šešerius gyvenimo metus, kai smegenys auga 

sparčiausiai. Šiame amžiuje išmokti skaityti lengviau negu septynerių. 

   Yra ir tokia nuomonė, kad nėra konkretaus vaiko amžiaus, nuo kada galima pradėti jį mokyti 

skaityti. Vaikas gebės skaityti tik tada, kai jo smegenys bus tam pasiruošusios. O tai priklauso nuo 

daugelio priežasčių:  

 Lyties - mergaitės pradeda skaityti anksčiau nei berniukai.  

 Dominuojančios rankos – kairiarankių skaitymo pradžia skiriasi nuo dešiniarankių. 

 Nuo to, koks suvokimo kanalas dominuoja. Vizualai (svarbus vaizdas) anksčiau pradeda 

savarankiškai skaityti nei audialai (svarbus garsas) ar kinestetikai (pojūčiai ir jutimai). 

 Nuo temperamento – hiperaktyvų išdykėlį sunkiau pasodinti prie knygos nei ramų vaiką. 

   Bet kokiu atveju, vaikams nuo mažų dienų reikėtų natūraliai susidurti su raidėmis. 

Žaisdami, per suaugusiųjų „netyčinius“ mokymus, vaikai tikrai išmoks skaityti. Galima 

pasitelkti mylimiausius personažus ar filmukų veikėjus, sukuriant tam tikras situacijas, kur 

vaikas norėdamas tęsti žaidimą turės perskaityti užrašą.  

   Kiekvieną dieną skaitykite vaikui. Kol visai  mažas vaikas, ne tiek svarbu, ką skaitote, jam 

svarbu girdėti mamos ar tėčio balsą ir tariamus žodžius. Maži vaikai mėgsta klausytis 

skaitomos vis tos pačios pasakos. Vėliau reiktų parinkti vaiko amžių atitinkančią knygelę ir 

ją ne tik skaityti, bet ir aptarinėti.  

   Dažnai tėvai, vaikui pradėjus pačiam skaityti, nustoja jam skaityti knygas. Tėvams atrodo, 

kad to nebereikia, nes vaikas tai gali padaryti pats. Bet nepamirškime, kad kartu su vaiku 

skaitant knygutę, malonumą vaikas gauna ne tik iš skaitymo, bet ir iš buvimo kartu su mama 



ar tėčiu. Kuo daugiau malonumo teiks ši veikla, tuo didesnė tikimybė, kad vaikas užaugęs 

mėgs skaityti knygas.  

   Dabar vis daugiau vaikų į pirmą klasę ateina jau mokėdami skaityti. Skaitytojų amžius vis 

jaunėja. Mokymo skaityti pradžia būna gana ankstyva, dažniausiai namuose ar 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.  

   Kai jau vaikas suvokia, kaip jis gali skaityti, toliau jo skaitymo raida priklausys nuo 

skaitymo kiekybės. Kuo daugiau vaikas skaitys tuo greičiau gerės jo skaitymo technika. 

Turime parinkti vaiko amžių ir interesus atitinkančias knygeles, kurias būtų lengva skaityti. 

Knygelėse neturėtų būti ilgų, vaikui sunkiai skaitomų arba nesuprantamų žodžių, ilgų 

sakinių. Vaikai turi patirti kuo daugiau sėkmės. Jeigu žodžiai sudėtingesni ir sunkiau 

skaitomi, skaitykite kartu su vaiku.  

Priminimai suaugusiems, mokantiems vaikus skaityti: 

 Nepamirškite, kad mokymasis skaityti vaikui gali būti sunkus darbas, todėl vaikas turi būti 

nuolat drąsinamas ir giriamas už pastangas.  

 Nenusiminkite, jei vaikas klysta skaitydamas. Tik klysdamas ir taisydamasis jis išmoks 

sąmoningo, taisyklingo skaitymo.  

 Turėkite daug kantrybės ir jokiu būdu nepriekaištaukite ir nelyginkite jo su kitu vaiku. 

Tiesiog, skirkite daugiau laiko skaitymui kartu su vaiku.  

 Pastebėkite mažiausią pažangą ir kuo daugiau džiaukitės vaiko sėkme. Kuo daugiau vaikas 

patirs teigiamų emocijų, tuo bus didesnė mokymosi skaityti motyvacija.  

    Šiomis dienomis, kai laikas taip greitai lekia, ir žmonės tarytum nebespėja su juo, tai labai 

atsiliepia ir vaikų gyvenimui. Visi skuba ir tėvai, ir pedagogai, ir tas skubėjimas tarsi 

persiduoda vaikams. Taip norisi viską šiek tiek pristabdyti ir atsigręžti į patį vaiką. Rasti 

laiko pabūti kartu su vaiku, su juo pažaisti, paskaityti, pabendrauti...Taip norėtųsi programų, 

kur būtų auginama stipri asmenybė, gerbianti save ir kitus, mokanti realiai vertinti save, 

gebanti nesipuikuoti  sėkme ir susidoroti su nesėkme bei pralaimėjimu... 
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