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თავი 5.

ენის, მეტყველებისა და კომუნიკა ციის 
პრობლემების მქონე  ბავშვის 

დახმარე ბის სტრატეგიები

ენის, მეტყველებისა და კოუნიკაციის განვითარებისთვის 

არ არსებობს ერთი კონკრეტული რეკომენდაცია, რომე

ლიც ყველა მშობელს გამოადგება; ამის მიზეზი ისაა, 

რომ ყველა ბავშვი ინდივიდუალურია, განსხვავებული 

ძლიერი და სუსტი მხარეებით. 

როგორ უნდა იმუშაოს მშობელმა ბავშვთან სახლის 

პირობებში? პირველ რიგში, აუცილებელია იმის გათვა

ლისწინება, რომ სამუშაო პროცესს უნდა ჰქონდეს თამაშის 

და არა მეცადინეობის სახე. უმნიშვნელოვანესია, ბავშვი 

სიამოვნებას იღებდეს სწავლებისაგან. მშობლისა და 

ბავშვის ძალისხმევა მხოლოდ ამგვარად იქნება ეფექტური.  

და, როგორ უნდა ასწავლოს მშობელმა ბავშვს თამაშით? 
ქვემოთ მოცემულია ზოგადი რჩევები, რაც მშობელს 

მუშაობაში დაეხმარება. 
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5.1. კონკრეტული აქტივობები ექსპრესიული ენის 

სტიმულირებისთვის

ქვემოთ განხილული აქტივობები დაყოფილია მარ ტივ 
(სკოლამდელი ასაკისთვის განკუთვნილი), საშუ ალო 
სირ   თულის (სასკოლო ასაკის ბავშვებისა და უმცროს
კლასელთათვის) და შედარებით რთულ სავარჯიშოებად 
(7წელი და ზემოთ).

მარტივი აქტივობები

                      1. წიგნების თვალიერება  აქტიურად  დაათვა
ლიერეთ ბავშვთან ერთად ნახატებიანი წიგ
ნე ბი და გაახმოვანეთ (თუ ნახატების თვა

ლი ერება არ მოსწონს, შეიძლება ხმოვანი წიგნებით 
დაა  ინ ტერესოთ). იმის მიხედვით, თუ რა ეტაპზეა ბავ
შვის ენის განვითარება, თვალიერების დროს აქცენტი 
სხვადასხვა რამეზე კეთდება:

თუ ბავშვს ჯერ არ დაუწყია მეტყველება   აქცენტი გააკე

თეთ არსებითი სახელების სწავლებაზე: ‘‘’ ეს რა არის?’’; 

შემდეგ ეტაპზე, სასურველია მოქმედებების შესახებ 

შეკითხვების დასმა და გახმოვანება  ‘’რას აკეთებს?’’. 

თუ უკვე მეტყველებს, მაგრამ ლექსიკური მარაგი მწირია, 
დასვით შემდეგი შეკითხვები: ‘’ ‘’ნახე, ბურთი! რა ფერია 
ბურთი? დიდია თუ პატარა? ‘’; ‘’ეს გოგო გახარებულია თუ 
მოწყენილი’’? .
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გამოიყენეთ ისეთი სიტყვები, როგორიცაა:  ‘’ზემოთ
ქვემოთშიგნით, გარეთ; მეტინაკლები; დიდიპატარა; 
ყველაზოგიერთი’’ და ა.შ.

შენიშვნა: შეკითხვის დასმის შემდეგ, ელოდებით ბავშვის 
პასუხს.თუ არ გპასუხობთ, შემდეგ თავად ახმოვანებთ.

2. ბუშტებით თამაში  რიგრიგობით გაუ
შვით და გახეთქეთ საპნის ბუშტები. თან 
გაახმოვანეთ : ‘’ბახ! ბუხ! ფაფუ!’’. ასევე: ‘’ვინ 

გახეთქა ბუშტი? მე! ახლა ვინ გახეთქა? შენ?’’.       

3. მზარეულობანა  სთხოვეთ ბავშვს, 
დაგეხმაროთ საჭმლის მომზადებაში. ამ 
პრო ცესში, ახმოვანებთ საკუთარ და ბავშვის 

ქმედებებს. თუ ბავშვი მეტყველებს, მასაც სთხოვთ, გით
ხრათ, რა გააკეთა. 

4. პლასტელინით თამაში და ხატვა დაეხ
მარეთ ბავშვს, გამოძერწოს, დახატოს და  
დაასახელოს სხვადასხვა ობიექტები. სხეუ

ლის ნაწილების სწავლების ერთერთი გზაა,  ბავშვთან 
ერთად გამოძერწოთ ან დახატოთ კაცუნა: ‘’მოდი, ჯერ 
თავი გავაკეთოთ. კიდევ რა სჭირდება? თვალები...’’. 
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5.        განძის პოვნა  დამალეთ სხვადასხვა სათა
მაშო ბავშვის ოთახში და სთხოვეთ, ერთად 
მოძებნოთ ‘’განძი’’. როდესაც ‘’საგანძურს’’ 

შეაგროვებთ, ორივემ ცალცალკე დაასახელეთ, რა იპოვეთ.

საშუალო და მაღალი სირთულის აქტივობები 

1.  სიუჟეტური სურათების მიხედვით თხ

რო  ბა. ერთ გვერდზე ამობეჭდეთ სიუჟე ტური 

სურათები და ბავშვთან ერთად დაჭერით.                 

ამის შემდეგ, დაალაგეთ ისინი არეული 

თანმიმდევრობით და უთხარით ბავშვს: 

‘’ნახე! ეს სურათები არეულია. ახლა მას ისე 

დავალაგებ, რომ გამოვიდეს ამბავი (დაალაგეთ სწორად!): 

‘’ე.ი გოგონამ აიღო კბილის ჯაგრისი. შემდეგ, ჯაგრისს 

წაუსვა პასტა და კბილები გაიწმინდა’’. ამის შემდეგ, ბავშვს 

მიეცით სხვა სიუჟეტური სურათები , სთხოვეთ დაალაგოს 

და ამბავი აღგიწეროთ. თუ ბავშვი დამოუკიდებლად ვერ 

ალაგებს, ეხმარებით და უყვებით ამბავს; ამის შემდეგ კი, 

უსვამთ მიმანიშნებელ შეკითხვებს (მაგალითად, ‘’აქ რას 

აკეთებს გოგო? რა უჭირავს ხელში? რატომ’’?) და თავად 

ყვება.
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          ყურადღება გაამახვილეთ: 

1.   ემოციებზე  ‘’ბიჭი გაბრაზებულია? რატომ?’’. 

2. წინადადების სტრუქტურაზე  მაგალითად, ბავშვი 

ამბობს: ‘’ბიჭმა გაიქცა’’; თქვენ აკონკრეტებთ  ‘’ბიჭი 

გაიქცა?’’.  

3. ანტონიმებზე, სივრცით მანიშნებლებზე და სხვ. (‘’ამ 

სურათში დღეა, აქ? ‘’; ‘’ეს ჩანგალი მაგიდაზე დევს და 

კოვზი?). 

დაიწყეთ მარტივი, 23 სიუჟეტური სურათებით, ნელ

ნელა კი გაართულეთ და გაზარდეთ რაოდენობა.

2. სიტყვობანა  ვინ იცის უფრო მეტი ცხო

ველი, ფრინველი ან საკრავი ინსტ რუმენტი? 

რომელი უფრო მეტს გაიხსენებს?

3. რითი ჰგავს ერთმანეთს?  ბავშვს 

დაუწერეთ ან აჩვენეთ სხვადასხვა 

ობიექტების სურათები და სთხო

ვეთ,  გითხრათ, რა აქვთ ამ ობიექტებს საერთო. მაგალი

თად:

• ვაშლი, მსხალი, ფორთოხალი (ხილია);

• კაბა, ქურთუკი, მაისური (ტანსაცმელია).
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4.   გამოცანები  ‘’ვინ ვარ მე?’’

 ჭიქის ნაწილი ვარ და შეგიძლია ხელში 

დამიჭირო, ვინ ვარ? (სახელური);

 სკოლაში წიგნებს ჩემი საშუალებით ატარებ. 

ვინ ვარ? (ჩანთა).

         როცა ვრეკავ, შენ პასუხობ. ვინ ვარ? (ტელე

ფონი).

5.    წინადადების დალაგება

მიეცით ბარათი, სადაც სიტყვები არეული თანმიმდე

ვრობით წერია და უნდა დაალაგოს: 

6.  არასიტყვების ამოცნობა  სთხოვეთ ბავშვს, ხაზი 

გაუსვას უშინაარსო სიტყვას და დაწეროს მისი სწორი 

ვარიანტი:
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7. სიტყვების გამოყენებით წინადადებების შედგენა  

სთხოვეთ ბავშვს, შეადგინოს წინადადებები ქვემოთ 

ჩამოთვლილი სიტყვებისგან:

8.   სთხოვეთ ბავშვს, დაასრულოს წინადადება:

5.2. აქტივობები რეცეპტული ენის გასავი თა რებლად

1. ნახატიანი წიგნების თვალიერება  

სთხოვეთ ბავშვს, თითით გიჩვენოთ სხვა

და  სხვა ობიექტები. მაგალითად: ‘’მიჩვენე, 

სად არის წიწილა?’’; ან, ‘’ვინ ჭამს საჭმელს?’’
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2.  რომელი არ არის? მიეცით ბავშვს ორი ობიექტი და 

ჰკითხეთ: ‘’რომელი არ არის  ჭიქა?’’

3. მითითებების შესრულება  მიე  

ცით მარტივი მითითებები. მაგალი   

თად: “გთხოვ, მომაწოდე ჭიქა’’; შემ

დეგ, ნელნელა ართულებთ  “მომაწოდე კოვზი, რომელიც 
ჭიქაში დევს’’; ან ‘’ჩადე ჭიქაში კოვზი’’.

თანმიმდევრობის გაგება რომ გაუადვილდეს, მიეცით 

ბავშვს შემდეგი ტიპის მითითებები: ‘’ჯერ მომიტანე ჭიქა 
და შემდეგ წყალი’’.

4.  ახალი სიტყვების მნიშვნელობე

ბის ახსნა  აუხსენით ბავშვს მისთვის 

უცხო სიტყვების მნიშვნელობა. 

მაგალითად, სიტყვა ‘’სველი’’. დაასხით წყალი სხვადასხვა 

საგნებს და უთხარით: ‘’ახლა ეს სველია’’. აბაზანაში 

ყოფნის ან წვიმის დროს, კვლავ ახსენეთ ეს სიტყვა.

5.ინსტრუქციების შესრულება ნახა ტების გამოყენებით  

ამობეჭდეთ ობი ექტები, რომელთა აღწერასაც შეძ ლებთ; 

სთხოვეთ ბავშვს, იპოვოს თქვენ მიერ აღწერილი ობიექტი.

მაგ. ‘’იპოვე ჩიტი, რომელსაც ახურავს ქუდი ლურჯი და 

მწვანე ფერებით’’. 
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6. თამაშების გამრავალფეროვნება  

აუხსენით ბავშვს, რა დანიშნულება 

აქვს სხვადასხვა სათამაშოს და როგორ 

შეიძლება გამოიყენოს. ეცადეთ, დაეხმაროთ მას თამაშის 

გამრავალფეროვნებაში. მაგალითად, თუ მოსწონს 

სათამაშო მატარებელი, დაეხმარეთ გვირაბების აგებაში, 

ქალაქის მოწყობაში (სადაც სათამაშო სახლებს და ეზოებს 

ჩადგამთ), მოიფიქრეთ და აუხსენით მარტივი სცენარები. 

7. რომელია ზედმეტი?  აჩვენეთ სხვადასხვა ობიექტების 

სურათები და ჰკითხეთ, რომელია ზედმეტი და რატომ?
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8.  როდესაც გაიგონებ სიტყვას, დაუკარი 

ტაში  ბავშვს ეუბნებით: ‘’ტაში დაუკარი, 

როდესაც გაიგებ:

• ცხოველის სახელს  თუთიყუში, მტრედი, თაგვი...

• ხილის სახელს  პური, კიტრი, მსხალი...

ასევე შეგიძლიათ, აჩვენოთ სურათები და სთხოვოთ, 

კატეგორიის მიხედვით გადაარჩიოს ისინი: ‘’რომელია 

ცხოველი?’’

9.   არის თუ არა ერთი და იგივე? 

წაუკითხეთ ბავშვს ორი ისეთი წინადადება, რომლებიც 

განსხვავებული წყობის გამო განსხვავებულ შინაარსს 

ატარებენ; შემდეგ კი სთხოვეთ, გიჩვენოთ, მაგალითად,  

სურათი, სადაც:  1. ბიჭი მისდევს ძაღლს. 2. ძაღლი მისდევს 

ბიჭს.

ან, ჰკითხეთ: არის თუ არა ერთი და იგივე შემდეგი წინა

დადებები:

1. საჭმელს იკეთებს;  2. საჭმელს უკეთებს

10. გამოტოვებული სიტყვები  მიაწოდეთ ბავშვს წინა

და დებები, გამოტოვეთ კავშირები (რადგან, თუმცა, 

ამიტომ...) და ჩართული სიტყვები (მაგალითად, ცხადია, 

მაშასადამე...), მიაწოდეთ ალტერნატივები და სთხოვეთ, 

შეარჩიოს სწორი ვარიანტი.
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5.3. რეკომენდაციები პრაგმატული და სო  ცი    ალურ  

კომუნიკაციურიუნარების განსავითა რე ბლად

ქვემოთ მოცემულია როგორც ზოგადი რეკომენდაციები, 

ასევე კონკრეტული აქტივობები კომუნიკაციური სფეროს 

სტიმულირებისთვის.
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ახლა კი მშობელი გაეცნობა  კონკრეტულ აქტივობებს:

1.  როლური თამაშები: ითამაშეთ ბავშვთან ერთად 

“დედაშვილობანა’’,’’ექიმობანა’’,‘’გამყიდველობ

ანა’’ და სხვ. ასეთი ტიპის თამაშები ბავშვისგან 

მოითხოვს სცენარის აგებას, ამბის გადმოცემასა 

და აქტივობების დაგეგმვას. გარდა ამისა, ამ 

გზით ბავშვს ეხმარებით სხვისი ემოციების გაგება

დასახელებაში და სოციალური წესების ათვისებაში. 

თამაშის დროს, დასვით  შემდეგი ტიპის შეკითხვები: ‘’ 

რა უნდა გავაკეთოთ ამის შემდეგ?’’; ‘’ამას რატომ აკეთებ? 

(მაგ.:  რატომ აცვამ? რომ არ შესცივდეს?); ‘’რატომ ტირის 

შენი თოჯინა? ეწყინა, რომ ეჩხუბე?’’; ‘’კანფეტი რომ მიეცი, 

როგორ ხასიათზეა? გახარებულია?’’;  ‘’რატომ მიიყვანე  

ექიმთან?’’...

2.  წარმოსახვითი თამაშები  სათამაშოებით 

გაათამაშეთ სხვადასხვა ტიპის სცენები, სადაც 

ბავშვმა უნდა აირჩიოს კომუნიკაციის სწორი 

ფორმა. მაგალითისთვის, ასწავლეთ, როგორ 

ესალმებიან მასწავლებელს კლასში; როგორ ითხოვოს 

სასურველი სათამაშო ან  გაამხნევოს ატირებული 

მეგობარი. (‘’მესმის შენი’’; ‘’ შენ გვერდით ვარ’’).
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3. ბარათების გამოყენება სახის გამო

მეტყველების ასახსნელად  შეგიძლიათ გა

მოი ყენოთ ემოციების ამ   სახველი სხვადა

სხვა ბარათები. ჰკით  ხეთ ბავშვს: ‘’როგორ 

ხასიათზეა ეს გოგო?’’; ან ‘’რომელია მოწყენილი?’’.  ემო

ციების სწავლების შემდეგ, გაართულეთ დავალება და 

სთხოვეთ, მოიფიქროს, რატომ შეიძლება იყოს სურათზე 

გამოხატული ბიჭი გაოცებული, გახარებული ან ნაწყენი. 

(თავდაპირველად, აქცენტი გააკეთეთ ძირითად ემო

ციებზე, შემდეგ კი ნელნელა დაუმატეთ სახის ახალი 

გამომეტყველებები).

4. პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება ბარათების და 

თამაშების გამოყენებით

აჩვენეთ ბავშვს სურათები, სადაც ნაჩვენებია სოციალური 

სიტუაციები და პრობლემის გადაჭრის გზები; 

„ბიჭს სურს ჩაის დალევა. მაგ
რამ, რას აკეთებს? თავის ჯერს 

ელოდება’’.
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თანდათანობით, შეგიძლიათ უფრო გაართულოთ სიტუა

ციები.

5.4.  ფონოლოგიური ცოდნის, წერისა და კით ხვის 

უნარების განმავითარებელი  აქტივობები

ენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვებს ხში

რად აქვთ წერაკითხვის ათვისების სირთულეები; ამის 

მიზეზი კი, რიგ შემთხვევებში, ფონოლოგიური ცოდ

ნის დეფიციტია; ქვემოთ მოცემულია სტრატეგიები, თუ 

როგორ შეიძლება  დაეხმაროს მშობელი ბავშვს ფონო

ლო    გიური სინთეზისა (მარცვლებისა და ბგერების გაერ

თიანება სიტყვაში) და ანალიზის (სიტყვაში ბგერებისა 

და მარცვლების გამოყოფა) უნარების განვითარებაში. 

ამასთან, აღწერილი იქნება ეფექტური სტრატეგიები წერა

კითხვის ასათვისებლად. 

„გოგონას შია. როგორ უნდა 
უთხრას მეგო ბარს?’’
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1.   რომელია პირველი ბგერა?  აჩვენეთ 

ბავშვს სხვადასხვა ობიექტების სურა

თები და ჰკითხეთ, რა ბგერით იწყება. 

მაგალითად, აჩვენეთ თაგვის სურათი, 

სთხოვეთ, გითხრათ, რომელია პირველი ბგერა. თუ ვერ 

გპასუხობთ, თავად წარმოთქვით სიტყვა და მკაფიოდ 

გამოთქვით პირველი ბგერა  ‘’თ’’ შეყოვნდით და 

განაგრძეთ  ‘’აგვი’’. 

2.   დამარცვლა სთხოვეთ ბავშვს, ტაში დაუკრას 

იმდენჯერ, რამდენი მარცვალიც არის სიტყვაში. 

მაგალითად, ‘’სკამი’’ (ტაში დაუკრას ორჯერ);

3. რა სიტყვა გამოვიდა?  უთხარით სიტყვა 

წამღერებით ისე, რომ ბგერებს შორის გააკეთოთ 

პაუზა. მაგალითად: ‘’ბ  უ’’, რა გამოვიდა?  ან, უთხარით 

სიტყვა დამარცვლით და ბავშვმა უნდა გამოიცნოს, რა 

უთხარით. 

დაიწყეთ 23 ბგერიანი სიტყვებითა თუ მარცვლებით და 

ნელნელა გაზარდეთ რაოდენობა.

4. დაუსახელეთ ბავშვს სიტყვა, 

მაგალითად, ‘’ვაშლი’’ და 

სთხოვეთ, მოაკლოს ბოლო 
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მარცვალი ‘’ლი’’. რა გამოვა? ან დაამატოს სიტყვას ‘’თხა’’ 

მარცვალი ‘’გა’’, რა გამოვა?

5. სიტყვობანა  სთხოვეთ ბავშვს, ჩამოთვალოს 

კონკრეტულ ბგერაზე (მაგ.’’ბ’’ზე) დაწყებული 

სიტყვები. ამ თამაშში მონაწილეობა თავადაც მიიღეთ და 

ეცადეთ, სახალისო შეჯიბრად აქციოთ.

6. ჟღერადობით მსგავსი სიტვების გარჩევა  დაუსახელეთ 

ბავშვს ჟღერადობით მსგავსი სიტყვები და სთხოვეთ, 

გითხრათ, ერთი და იგივე სიტყვებს ამბობთ თუ არა. 

მაგალითად: 

‘’ქალიქარი; ბალიბარი; თაგვითახვი’’ და ა.შ.

თუ ბავშვი კითხვას სწავლობს, დახმარების მიზნით 

შეგიძლიათ შემდეგი აქტივობების განხორციელება:
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7.  გამოჭერით ან გამოძერწეთ ასოები  ამის შემდეგ, 
აჩვენეთ ბავშვს ბარათი, სადაც დახატულია რაიმე ობიექტი 
შესაბამისი წარწერით (მაგ. კატის სურათს გვერდით აქვს 
წარწერა ‘’კატა’’); ამის შემდეგ, უთხარით მას: ‘’შეხედე, აქ 
როგორ წერია? ჩვენც ზუსტად ასე ავაწყოთ ასოები; ეს რა 
ასოა? თ? აბა, ვიპოვოთ..’’;  თანმიმდევრობით პოულობთ 
ასოებს და აწყობთ სიტყვას;

კატა         ბოთლი        ძვალი        ჟირაფი
 

8. დადეთ ბავშვის წინ ცხოველების, ფრინველებისა 

თუ საყოფაცხოვრებო ნივთების სურათები (დაიწყეთ 

34 ბარათით); მაგიდაზე განალაგეთ ასევე გამოჭრილი 

ასოებიც. შემდეგ კი, სთხოვეთ, იპოვოს ის ასოები, 

რითიც იწყება სურათზე გამოსახული ობიექტების 

სახელწოდებები; ამგვარად, ბავშვის ამოცანაა,  იპოვოს, 

მაგალითად, ასო ‘’მ’’ და დადოს მაიმუნის სურათთან; ან 

ოპოვოს ‘’დ’’ და განათავსოს  დათვის ბარათთან

                         მ
               დ
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9.  მიეცით ბავშვს ობიექტების სურათები შესაბამისი 
წარწერებით და ჰკითხეთ, არის თუ არა დაწერილი, 
მაგალითად, ასო ‘’ბ’’; თანდათანობით გაართულეთ 
დავალება  აჩვენეთ წარწერიანი ბარათი (სურათის 
გარეშე) და სთხოვეთ გითხრათ, ეწერა თუ არა ბარათზე 
კონკრეტული ასო;

10.  დააწყვეთ ბავშვის წინ გამოჭრილი ასოები და სთხო
ვეთ, იპოვოს რომელიმე ასო;  

11.  დაალაგეთ გამოჭრილი (ან დაწერილი) სიტყვები იმ
გვარად, რომ მასში იკითხებოდეს სიტყვები. სთხოვეთ 
ბავშვს, იპოვოს ეს სიტყვები; მაგალითად: 

12.  დაალაგეთ ბავშვის წინ ბარათები, სადაც დაწერილია 
სხვადასხვა მარცვლები; ბავშვმა უნდა გააერთიანოს 
მარცვლები იმგვარად, რომ მიიღოს სიტყვა.

13.  მიეცით ბარათებზე დაწერილი ასოები და სთ ხო

ვეთ, მათი გამოყენებით შეადგინოს სიტ ყვა. თავდა

პირველად, მიეცით ერთი სიტყვის შემად გენელი ასოები; 

  ჰ  ჯ  ი  ო  უ  უ  ი  ო  თ  ა  რ  ო  ჯ  კ  ა  ლ  ი  ა   კ ო

ქოლ ლო გა მი ბა დი
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თანდათანობით შეგიძლიათ გაარ თულოთ დავალება და 

სთხოვოთ, მიწოდებული ასოებით შეადგინოს რაც შეიძ

ლება მეტი სიტყვა. საჭიროების შემთხვევაში, მიეცით 

მინიშნებები.

თ       ა        ხ       ი
14.  უთხარით ბავშვს სიტყვა და სთხოვეთ, გითხრათ, 

რომელია, მაგალითად, მეორე ან ბოლო ასო. თუ ვერ 

გპა სუ ხობთ, აჩვენეთ დაწერილი სიტყვა და სთხოვეთ, 

გადათვალოს. 

15.  უთხარით სიტყვა და სთხოვეთ, გამოიცნოს, რომელი 

ბგერა აკლია. თუ ვერ გპასუხობთ, შეგიძლიათ დაუწეროთ 

და ამგვარად აჩვენოთ.

ასოების წერის სწავლების მიზნით კი, შეგიძლიათ შემ

დეგი აქტივობების დაგეგმვა:

16.  სახატავ ფურცელზე დახატეთ და გააფერადეთ რაიმე 

ფიგურა; შემდეგ კი, გვერდით, წყვეტილი ხაზებით 

დახაზეთ ის ასო, რომელზეც ფიგურის სახელწოდება 

იწყება (მაგალითად, დახატეთ სახლი და გვერდით, 

წყვეტილი ხაზებით  ‘’ს’’); სთხოვეთ ბავშვს, ფანქრით 

შეაერთოს წერტილები.  

17.  დადეთ მაგიდაზე გამოჭრილი ასობგერა; დაეხმარეთ 

ბავშვს, გამოძერწოს იგივე ასო; დროთა განმავლობაში,  
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გაართულეთ და თვალსაჩინო მასალის გარეშე სთხოვეთ 

ბავშვს ასოების გამოძერწვა;

18.  ხელის საღებავებით დახატეთ სხვადასხვა ასოები და 

სიტყვები;  

5.5 მეტყველების გაუმჯობესების სტრატეგიები

ქვემოთ განხილულია, თუ როგორ უნდა დაეხმაროსსახ

ლის პირობებში მშობელი ბავშვს მეტყველების განვითა

რებაში.

5.5.1 სამეტყველო სუნთქვის მოსაწესრიგებელი 

აქტივობები

იმის დასადგენად, თუ რის გამო აქვს ბავშვს მეტყველებს 

პრობლემები, აუცილებელია სპეციალისტის შეფასება. 

თუ დადგინდა, რომ სირთულეების მიზეზი არასწორი 

სუნთქვაა, შეგიძლიათ შემდეგი აქტივობების გამოყენება:

ბაფთები და პეპლები  აიღეთ რამდენიმე მკვეთრი ფერის 

ქაღალდი; (სასურველია, ბავშვიც ჩართოთ საქმიანობაში); 

თქვენი სურვილის მიხედვით გამოჭერით ბაფთები ან 

პეპლები და მიამაგრეთ ფერად ძაფებზე. დაამაგრეთ ძაფზე 

დაკიდებული ბაფთები  ჯოხზე, გარკვეული დისტანციის 

დაცვით; ჯოხი კი დაამაგრეთ ან დაიჭირეთ ისე, რომ 

ბაფთები ეკიდოს ბავშვის სახის სიმაღლეზე. ბავშვმა უნდა 

ჩაჰბეროს და ბაფთები ააცეკვოს;
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   გაბეროს ბუშტი, დაჩუტოს შემდეგ ისევ 

გაბეროს.  სთხოვეთ, გაიმეოროს რამდენჯერმე! 

      გაბერილ ბუშტს მოუკარით თავი, ააგდეთ 

ზემოთ და ქვემოდან შებერვით ეცადოს, რაც 

შეიძლება დიდხანს შეინარჩუნოს ბუშტი 

ჰაერში.

• ნახევრამდე გაუვსეთ ჭიქა წყლით; მიეცით კოქტეი

ლის ჩხირი და ჩაბეროს;

• საპნის  ბუშტები  სთხოვეთ, ღრმად ჩაისუნთქოს და 

ერთი ძლიერი ამოსუნთქვით შეუბეროს საპნიან რგო

ლს. შემდეგ ჩაისუნთქოს და ნელი და ხანგრძლივი 

ამოსუნთქვით შეუბეროს რგოლს, გამოვა ერთი დიდი 

ბუშტი და ასე მორიგეობით, ხან ბევრი ბუშტები 

გამოუშვას, ხან ცოტა.

• სასტვენი და ჩასაბერი სათამაშოები,  ასევე, შეგიძლი

ათ გამოიყენოთ აქტიურად. 

5.5.2. სამეტყველო ორგანოების გასავარ ჯი შე  ბელი 

აქტივობები

საარტიკულაციო ორგანოების გასავარჯიშებლად ეფექ

ტურია შემდეგი აქტივობები (ჯერ თქვენ გააკეთეთ 

და ბავშვს სთხოვეთ, გაიმეოროს): გახსოვდეთ, რომ ეს 

ვარჯიშები სიფრთხილით უნდა შესრულდეს
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5.5.3. რეკომენდაციები ბგერათწარმოთქმის 

გასაუმჯობესებლად

ბგერათწარმოთქმის დარღვევის დროს, ვერ ხერხდება 

სამეტყველო აპარატისთვის სწორი პოზის მინიჭება. შესა

ბამისად, იცვლება ჟღერადობა. იმისათვის, რომ ბავ შვმა 

სწორად იმეტყველოს, აუცილებელია მას ჰქონდეს კარგი 

ფონემატური სმენა. ამგვარად, მუშაობა მიმართული 

უნდა იყოს ორი მიმართულებით: 1. მოსმენილი ბგერების 

ერთმანეთისგან გარჩევა და მათი გაცნობიერება; 2. სწორი 

არტიკულაციის სწავლება დაკვირვების გზით.

ამგვარად, სირთულეების აღმოფხვრაზე ორიენტირებული 

სამოქმედო გეგმა ასეთია:

• ბავშვს უნდა დაეხმაროთ ფონემატური სმენის განვი

თარებაში;

• ბავშვი უნდა გრძნობდეს, რომ ბგერა სხვაგვარად უნ        

და გამოთქვას; თუმცა, არ უთხრათ: ‘’არასწორია’’; მხო 

ლოდ, უსწორებთ და აჩვენებთ, როგორ გამოთქვას 

სიტყვა თუ ბგერა.

• სარკის წინ   ნელა აჩვენეთ, რა მოძრაობებს აკეთებთ 

ბგე  რის გამოსათქმელად. შემდეგ კი, სთხოვეთ ბავშვს, 

გაიმეოროს. 
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5.5.4 რჩევები ენაბორძიკის დროს

თუ ბავშვს ენის მოქნილობის დარღვევა აქვს, გაითვალის

წინეთ შემდეგი:

• ილაპარაკეთ ნელი და მშვიდი ტონით; 

• ხანდახან ელაპარაკეთ ბავშვს წამღერებითი ინტონა

ც იით (ამას სახალისო და დამამშვიდებელი გავლენა 

ექნება ბავშვზე,რაც დაძაბულობას შეუმცირებს მას);

• არ მოსთხოვოთ ბავშვს სიტყვებისა და წინადადებების 

გამეორება;

• გააკეთეთ მცირე პაუზა მას შემდეგ, რაც ბავშვი სა

თ    ქმელს დაამთავრებს (მაშინვე არ გაუკეთოთ მის 

ნათქვამს კომენტარი). ამით ბავშვს მისცემთ დასვენე

ბის საშუალებას. 

• ასწავლეთ ბავშვს კონკრეტული სტრატეგიები (მაგა  ლი

თად, ღრმად ჩაისუნთქოს, როცა იძაბება;  ან ილაპარაკოს 

ნელა);

• თუ ხვდებით,  ბავშვი წინასწარ ნერვიულობს იმაზე, 

რომ შეიძლება მეტყველების პრობლემები შეექმნას 

კონკრეტულ სიტუაციაში, უთხარით : ‘’გახსოვს ის 

სტრატეგიები, რაც ერთად ვისწავლეთ?’’ ან ‘’გამოიყენე 

ის ტექნიკები, რაც მეტყველების თერაპევტმა გასწა

ვლა’’. 
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• თუ ხედავთ, რომ ბავშვი დაძაბულია და ენა ებმის, არ 

გაუსწოროთ შეცდომა; არ დაუსვათ ისეთი კითხვები, 

რაც მისგან ბევრ საუბარს მოითხოვს; მაგალითად, 

ნაცვლად იმისა, ჰკითხოთ, რას მიირთევს სადილად, 

შეეკითხეთ: ‘’სპაგეტი და წვნიანი გვაქვს; შეჭამ 

წვნიანს?’’ (ანუ, დასვით ისეთი კითხვა, რომელზეც 

პასუხს ჟესტებითაც გაგცემთ);

• ბავშვები ძალიან კარგად გრძნობენ მშობლის დამო

კიდებულებებს; ამიტომ, როცა ბავშვი საუბრობს, 

ეცა დეთ, გქონდეთ მშვიდი და მხარდაჭერის გამომ

ხატველი გამომეტყველება;

• საუბრის დროს, არ უთხრათ ბავშვს ისეთი სიტყვები, 

როგორიცაა ‘’დამშვიდდი’’ ან ‘’დაფიქრდი, სანამ 

დაიწყებ ლაპარაკს’’; უბრალოდ , როცა ატყობთ, რომ 

მეტყველება მოუქნელი ხდება, გააკეთეთ სუნთქვითი 

ვარჯიში   ღრმად ჩაისუნთქეთ მასთან ერთად და 

ამოისუნთქეთ (რამდენჯერმე); შემდეგ კი, გაუღიმეთ;

• აუცილებლად აღნიშნეთ, როცა ბავშვი გამართულად 

და გააგებად ჩამოაყალიბებს აზრს: ‘’მომეწონა, როგორც 

ჩამოაყალიბე შენი სათქმელი’’; 

• ეცადეთ, არ შეუქმნათ ბავშვს ისეთი სიტუაციები, 

სადაც ინერვიულებს, რადგან ეს მეტყველებაზე 

აისახება უარყოფითად. არ დაუსვათ ძალიან ბევრი 

კითხვა დროის მცირე მონაკვეთში;
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• არ აარიდოთ თავი ამ პრობლემის განხილვას ბავ 

შვთან ერთად. იგნორირება გამოსავალი არ არის! 

ბავშვს აწუხებს თავისი მდგომარეობა და ის ფაქტი, 

რომ თანატოლებივით მოქნილად ვერ ლაპარაკობს. თუ 

ბავშვი დაცინვის ობიექტი გახდება, არ უთხრათ მას 

შემდეგი ფრაზა: ‘’’ნუ დარდობ’’; უთხარით, რომ ძალიან 

ცუდია, ეს რომ მოხდა და დაიწყეთ მასთან ერთად 

გამკლავების გზების ძიება; 

• ელაპარაკეთ ბავშვს მის ძლიერ მხარეებზე. ყურადღე ბა 

გაუმახვილეთ იმაზე, რაც კარგად გამოსდის;
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ტერმინთა განმარტება

აუდიოლოგი  სპეციალისტი, რომელიც სვამს დიაგნოზს 

და მკურნალობს სმენასთან და ბალანსთან დაკავშირებულ 

პრობლემებს. 

არავერბალური მიმანიშნებლები  არამეტყველებითი 

კომუ ნი კაციის საშუალება, რომელშიც შედის სხეულის 

ენა, დისტანცია, ხმისა და შეხების მახასიათებლები. 

დასწავლის უნარის დარღვევა    ვლინდება ისეთი უნა

რების მოუმწიფებლობით, რაც აუცილებელია სასკო ლო 

მასალის ასათვისებლად;

ვესტიბულური შეგრძნებები  იგულისხმება სხეულის 

წონასწორობისა და მოძრაობების შესახებ ინფორმაცია;

კოგნიტური უნარები  გულიხსმობს სხვადასხვა გონებ

რივი აქტივობის შესრულების უნარს. 

კოგნიტურბიჰევიორალური თერაპია  ფსიქიკური ჯან

მრთე ლობის გასაუმჯობესებლად შექმნილი ფსიქოსოცი

ა ლური თერაპიის ნაირსახეობა.

კომორბიდობა  ორი ან მეტი დარღვევის ერთდროული 

თანაარსებობა.

კოხლეარული იმპლანტი  სამედიცინო ელექტრონული 

მოწყობილობა, რომელიც მაგრდება ოპერაციის მეშვეობით 
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და დაზიანებული შიდა ყურის ნაცვლად ითავსებს სმენის 

ფუნქციას.

მედიკამენტოზური მკურნალობა  დაავადების სიმპტო

მების წამლების მეშვეობით მართვა.

მუტიზმი  მეტყველების შეწყვეტა; 

მუშა მეხსიერება  ინფორმაციის ხანმოკლე დროით დამახ

სოვრება, რადგან ის საჭიროა კონკრეტული მოქმედების 

დროს, მიზნის მისაღწევად;

ნეიროფსიქოლოგი    არის ფსიქოლოგი, რომელსაც შეუძლია 

თავის ტვინსა და ქცევას შორის ურთიერთკავშირის დად

გენა.

ოკუპაციური თერაპევტი  სპეციალისტი, რომელიც პასუ

ხისმგებელია დაეხმაროს პაციენტებს ყოველდღიური 

ცხოვ რებისთვის საჭირო უნარების აღდგენაში. 

ორალურმოტორული  სახის კუნთების მოძრაობასთან 

დაკავშირებული.

ოტოლარინგოლოგი  ექიმი, რომელსაც მიღებული აქვს 

სპეციალური განათლება ყურის, ცხვირის, ხახისა და 

ხორხის დაავადებების შესახებ.

სელექციური მუტიზმი  ცალკეულ სიტუაციებში ან კონ

კრეტულ ადამიანებთან შფოთვითი აშლილობით გამო

წვეულ მეტყველების უუნარობას.
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სემანტიკური მეხსიერება  მეხსიერების ეს ფორმა ინახავს 

ინფორმაციას სიტყვების მნიშვნელობების და ცნებების 

შესახებ;

სენსორული ინტეგრაცია სენსორული ინტეგრაცია არის 

ორგანიზმის უნარი, გადაამუშავოს შეგრძნების ორგანო

ებიდან (მხედველობა, სმენა, ყნოსვა, გემო და შეხება) 

მიღებული ინფორმაცია. სენსორული ინტეგრაციის დარ 

ღვევა ვლინდება მაშინ, როცა ფერხდება ტვინის მიერ 

შეგრძნებების გაანალიზების, ორგანიზებისა და გაერთი

ანების (ინტეგრაციის) უნარი.

ფონოლოგიური ანალიზი და სინთეზი  სიტყვაში შემა

ვალი ბგერებისა და მარცვლების  დაშლას (ანალიზი) და 

შემდგომში ბგერების სიტყვებად გაერთიანებას (სინთეზი).  

ფსიქოგანათლება  ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და დაა

ვა დებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების პროცესი.

შფოთვითი აშლილობა  ფსიქიატრიული მდგომარეობა, 

რომელიც მოიცავს უეცარი შიშისა და შფოთვის შეტევებს. 

ცენტრალური ნერვული სისტემა  ნერვული სისტემის 

ნაწილი, რომელიც სხეულის სხვადასხვა ნაწილში პასუ

ხების გაგზავნით უზრუნველყოფს სხეულის ყველა 

სისტემის ერთობლივ მუშაობას. ეს სისტემა აერთიანებს 

ზურგს ტვინსა და თავის ტვინს. 
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