
Vaiko klausos kontrolinis sąrašas

Ką turėtų sugebėti mano kūdikis? Nuo gimimo iki 1 metų
Klausa ir suvokimas Kalbėjimas

Nuo gimimo iki 3 mėnesių
• Išsigąsta garsaus triukšmo
• Kalbinamas nutyla arba šypsosi
•  Panašu, kad atpažįsta jūsų balsą ir nutyla, jei verkia
•  Reaguodamas į garsą pradeda čiulpti mažiau

arba daugiau

•  Skleidžia malonumo garsus (gugavimą)
• Skirtingai verkia, kai geidžia skirtingų poreikių
• Šypsosi išvydęs jus

Nuo 4 iki 6 mėnesių
• Kreipia akis garso šaltinio kryptimi
•  Reaguoja į jūsų balso tono pokyčius
• Pastebi garsus skleidžiančius žaislus
• Atkreipia dėmesį į muziką

•  Veblenimas panėšėja į kalbą su skirtingais garsais,
pvz., p, b ir m

• Kikena ir juokiasi
• Skleidžia džiugesio ir nepasitenkinimo garsus
•  Likęs vienas arba žaisdamas su jumis skleidžia

gargaliavimo garsą

Nuo 7 mėnesių iki 1 metų
•  Mėgsta žaisti elementarius žaidimus („virė virė

košė“ ir pan.)
• Atsisuka ir žiūri garso šaltinio kryptimi
• Kalbinamas klausosi
•  Atpažįsta dažniausius žodžius „puodelis“, „batelis“, 

„knygelė“ arba „sultys“
•  Pradeda reaguoti ir prašymus (pvz., „Ateik čia“

arba „Nori dar?“)

•  Veblenimą sudaro ilgos ir trumpos garsų grupės,
pvz., „tata upup bibibibi“

•  Dėmesiui atkreipti ir išlaikyti naudoja kalbą arba
ne verkimo garsus

•  Bendrauja gestais (mojuoja, kelia rankas,
kad jį pakeltų)

• Mėgdžioja skirtingus kalbos garsus
•  Apie pirmąjį gimtadienį jau moka vieną arba

du žodžius (labas, šuo, tėtė, mama), nors garsai
dar neaiškūs

Ką turėtų sugebėti mano kūdikis? Nuo 1 iki 2 metų
Klausa ir suvokimas Kalbėjimas

•  Paklaustas nurodo kai kurias kūno dalis.
•  Vykdo paprastus nurodymus ir supranta paprastus

klausimus („Ridenk kamuoliuką“, „Pabučiuok
lėliuką“, „Kur tavo batelis?“).

•  Klausosi paprastų pasakų, dainų ir eilėraštukų.
•  Paprašytas parodo paveikslėlius knygelėje.

• Kas mėnesį vartoja vis daugiau žodžių.
•  Užduoda vieno arba dviejų žodžių klausimus

(„Kur katytė?“ „Ate ate?“ „Kas čia?“).
•  Sujungia du žodžius („daugiau sausainių“,

„nenoriu sulčių“, „mamyte, knygą“).
•  Prieš žodžius taria daug skirtingų priebalsių garsų.



Ką turėtų sugebėti mano kūdikis? Nuo 2 iki 3 metų
Klausa ir suvokimas Kalbėjimas

•  Supranta skirtingas reikšmes („eik–stok“, „po–ant“, 
„mažas–didelis“, „aukštyn–žemyn“).

•  Vykdo nurodymus („Paimk knygą ir padėk ant stalo“).
•  Klausosi ir mėgaujasi pasakomis ilgesnį laiką

• Gali beveik viską įvardyti bent vienu žodžiu.
•  Naudoja du tris žodžius daiktams įvardyti 

ir jų paprašyti.
• Naudoja garsus k, g, f, t, d ir n.
•  Dažniausiai jo šneką supranta pažįstami klausytojai.
•  Dažnai prašo arba kreipia dėmesį į daiktų, 

juos įvardydamas

Ką turėtų sugebėti mano kūdikis? Nuo 3 iki 4 metų
Klausa ir suvokimas Kalbėjimas

•  Klausosi, kai kviečiate iš kito kambario.
•  Klausosi televizoriaus arba radijo tokiu pat 

garsumu, kaip kiti šeimos nariai.
•  Atsako į paprastus klausimus „kas?“, „ką?“, „kur?“ 

ir „kodėl?“.

•  Pasakoja, ką veikė darželyje arba svečiuose 
pas draugus.

•  Vaiko kalbą supranta ne šeimos nariai.
• Vartoja daug sakinių, kuriuos sudaro bent 4 žodžiai.
•  Paprastai kalba sklandžiai, nekartodamas skiemenų 

arba žodžių.

Ką turėtų sugebėti mano kūdikis? Nuo 4 iki 5 metų
Klausa ir suvokimas Kalbėjimas

•  Kreipia dėmesį į trumpus pasakojimus ir atsako į 
paprastus klausimus apie juos.

•  Klausosi ir supranta didžiąją dalį to, kas kalbama 
namuose ir darželyje / mokykloje.

•  Vartoja išsamius sakinius („Didžiausias obuolys 
yra mano“).

• Pasakoja istorijas pagal temą.
• Lengvai bendrauja su kitais vaikais ir suaugusiaisiais.
•  Taisyklingai ištaria daugumą garsų, išskyrus kai 

kuriuos, pvz., l, s, r, v, z, č, š, ž.
• Taria besirimuojančius žodžius.
• Atpažįsta kai kurias raides ir skaičius.
• Vartoja tokią pat gramatiką, kaip likusi šeimos dalis.

Jei nerimaujate dėl vaiko šnekos, kalbos arba klausos, 
pasitarkite su bendrosios praktikos gydytoju arba slauge

Perspausdinta su leidimu iš „How Does Your Child Hear and Talk.“ Galima rasti adresu: 
http://www.asha.org/public/speech/development/chart.htm.

© 2013. Amerikos šnekos, kalbos, klausos asociacija. Visos teisės saugomos

http://www.asha.org/public/speech/development/chart.htm

