
VAIKAS IR KNYGA: 
KĄ DARYTI, KAD VAIKAS MĖGTŲ IR NORĖTŲ SKAITYTI KNYGAS?

Išugdyti vaikui įprotį skaityti labai lengva. 

1.  Pirmiausia, reikia, kad patys tėvai skaitytų knygas 
(sau), o tai matytų ir jų vaikai. 

2. Vaikui reikia pradėti skaityti kuo ankščiau, o nuo 6 
mėn. būtinai. 

Būtinai skaitydami knygeles pakomentuokite ką 
matote. Skaitydami kartu su vaiku, taip pat stiprinate ir 
tarpusavio ryšį. Daugelis mamų sako: "Taip, aš bandžiau 
skaityti, bet jis neklauso!". Žinoma, mažas vaikas ne 
visada gali klausytis pasakos iki galo. Bet tai nesvarbu. 
Tegul jis klauso kelių eilučių. Jokiu būdu nereikėtų reika-
lauti, kad jis išklausytų iki galo. Vaikas auga, o po poros 
mėnesių ar kiek vėliau, jis ramiai jau klausys ir net 
paprašys kelis kartus perskaityti. Nepatingėkite kelis 
kartus skaityti pasaką. Dabar tam skirsite 10 minučių, 
tačiau po 10 metų nesiskųsite, kad vaikas, be kompiute-
rio, niekuo nesidomi. 

Skaitant vaikui yra sužadinama vaizduotė, 
smalsumas, lavinamos smegenys ir gebė-
jimas susikaupti bei lavėja socialiniai ir ben-
dravimo įgūdžiai. Knygų skaitymas padeda 
vaikui suprasti naujus ar bauginančius įvykius 
ir su jais susijusias stiprias emocijas. Vaikas 
sužino apie pasaulį, savo ir kitų kultūras. 
Be abejo, istorijų pasakojimas, dainavimas 
ritmiškas daineles taip pat padeda lavinti 
kalbą ir raštingumą. Galite kartu kurti istori-
jas, aptarti savo šeimos istorijas ir pan.

3. Atkreipkite dėmesį į knygų iliustracijas.  

Rinkitės knygas su maloniais ir aukštos koky-
bės piešinukais, o ne su beveide kompiuter-
ine gra�ka. Negailėkite knygų. Vietoj 
traškučių, šokoladų ir dešimto žaislo monstro, 
geriau  nupirkite kokybišką knygą, aišku, jei 
norite, kad jūsų vaikas mėgtų skaityti. 

Kuo mažesnis jūsų vaikas, tuo svarbesnė 
piešinių kokybė ir kiekis! Juk tikslas ir yra, kad 
vaikas mėgautųsi skaitydamas knygą, tiesa?
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4. Skaitykite vaikui, nors jis jau seniai pats moka 
skaityti. 

Skaitydami kartu aptarkite, atkreipkite dėmesį į 
vaiko reakcijas, sustokite vaikui įdomiose vietose.   
Taip skaitymą susiesite ne su žodžiu „reikia“, o su 
žodžiais „noriu“ ir „įdomu“.

Be to, 6-8 metų amžiuje vaikas tiesiogine prasme yra 
priverstas skaityti. Iš pradžių skaitymas yra sunkus 
procesas, todėl nereikėtų daug reikalauti iš 
pradedančiųjų skaitytojų. Skaitykite sūnui ar dukrai, 
ne tik kol jie maži, bet ir kol jie mokosi pradinėje 
mokykloje, o kai kuriais atvejais ir vėlesniame 
amžiuje.
Knygos tinka bet kuriuo metu: prieš miegą, mau-
dynes, žaidimo metu, keliaujant, pas gydytoją lauki-
amajame ...  Knygas galite įtraukti į savo kasdienybę 
- pasiimkite jas su savimi, kad galėtumėte ja 
mėgautis visur. Išjunkite televizorių ar radiją, užtil-
dykite telefoną ir raskite ramią vietą skaitymui, kad 
vaikas girdėtų jūsų balsą. Knygų skaitymo laikas gali 
tapti prasminga rutina, t.y. pastovia ir nuoseklia 
veikla, kuri suteiks vaikui saugumo jausmą, kuris yra 
vienas iš svarbiausių žmogaus bazinių poreikių. 

5. Dar vienas reikšmingas dalykas susijęs su telefonais, planšetėmis ir kompiuteriu ... 

Jei vaikas susipažins su telefonu ar kompiuteriu ankščiau nei su knyga ir praleis su jais daugiau laiko nei 
bendraudamas su tėvais, tuomet neturėtumėte tikėtis stebuklų ... Tokiu atveju, vaikas gali niekada nesu-
prasti, kad skaityti yra malonu. Ir pasiteisinimas „dabar jau toks amžius“ neturi nieko bendro. Tėvai yra 
atsakingi, kiek laiko mažas vaikas žaidžia žaidimus telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
Apskritai viskas paprasta: skaitymas yra įprotis, kurį gali išugdyti tėvai ir kuris gali būti malonus. Tėvai, 
išmokę vaikus reguliariai mėgautis knygomis, vargu ar skųsis, kad jų vaikas neskaito.

Įdomūs faktai apie vaikų literatūrą:

* Knygos vaikams egzistuoja nuo XVII a. Iki to laiko knygos 
buvo rašomos tik suaugusiems.
* Pirmoji parašyta vaikiška knyga - “ The History of Little 
Goody Two-Shoes (1765) . 
* Viena iš perkamiausių vaikų literatūros knygų istorijoje - 
”The Adventures of Pinocchio” (1883)  - “Pinokio nuotykiai”.
* Seniausia knyga vaikams su paveikslėliais - “Orbis Pictus” 
(1658).
* Pirmąją lietuvišką knygą vaikams su 23 paveikslėliais 
parengė K. Vizgirda (Bibliie diel vayku lenkiškai yr letuviškay 
1823).
* M. Valančius sukūrė išraiškingų portretų, dialogų, humoris-
tinių situacijų (pasakos Guvus Vincė, Mikė melagėlis ir kitos). 
Jis naudojo vaikui suvokiamas, įtaigias literatūrinės raiškos 
priemones (Vaikų knygelė: Su abrozdėliais 1868).
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