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Babies love songs and rhymes, especially hearing the 

sound of your voice. And they’re a great way to help 

your child’s talking and listening skills.  

 

 Your voice is your baby’s favourite music so sing to 

them, even if you don’t think you sound great.  

Your baby won’t judge you.  

 Turn off the TV or radio so your child can hear your 

voice.  

 You don’t have to sing ‘baby’ songs – it can be the 

latest chart music. If you like the song, 

your baby will enjoy it too.  

 Don’t worry if you don’t know any 

nursery rhymes. Sing the songs you do 

know and visit the library to borrow 

rhyming books or tapes.  

 Look at your baby as you sing or chant 

and see how they react to 

different parts of the rhyme. Can 

you see their fingers wriggle?  

 Young children learn best through play, so make 

songs and rhymes fun. Change the sound of your 

voice, make up some actions, or add your child’s 

name or the names of family and friends.  

 When your baby is tired or upset try singing a 

favourite song, slowly and quietly, to comfort her.  

 When your baby or toddler joins in, show that 

you’ve noticed by giving lots of encouragement. 

 Even if your toddler is just beginning to talk, listen 

to their reaction to the song or rhyme.  

 

 

 

Kūdikiams patinka dainelės ir eilėraštukai, ypatingai 

tada, kai girdi jūsų balsą, ir jie labai padeda vystyti jūsų 

vaiko kalbėjimo ir klausymosi įgūdžius. 

 Jūsų balsas kūdikiui – mėgstamiausia muzika, todėl 

dainuokite jam netgi tada, jei manote, kad nemokate 

gerai dainuoti. Kūdikis jūsų nevertins.  

 Išjunkite televizorių ir radiją, kad kūdikis girdėtų jūsų 

balsą. 

 Nebūtina dainuoti tik daineles 

kūdikiams, galite dainuoti 

naujausias dainas. Jeigu jums 

patinka ta daina, kūdikiui irgi ji 

patiks.  

 Nesijaudinkite, jei nemokate 

darželinukų dainelių. 

Dainuokite dainas, kurias 

mokate, nueikite į biblioteką 

pasiimti vaikų  knygelių arba 

įrašų.  

 Dainuodami ar deklamuodami stebėkite kūdikį, kaip 

jis reaguoja į įvairius posmus. Ar pastebite, kad jo 

pirštai juda? 

 Mažiems vaikams lengviausia išmokti žaidžiant, todėl 

padarykite taip, kad klausytis dainelių ir eilėraštukų 

būtų linksma. Keiskite balso toną, sugalvokite kokių 

veiksmų arba pridėkite jūsų vaiko ar šeimos narių ir 

draugų vardus.  

 Kai kūdikis pavargęs ar nusiminęs, pamėginkite iš 

lėto, ramiai padainuoti jo mėgstamą dainelę, kad jį 

paguostumėte.  

 Kai kūdikis ar mažas vaikas irgi pradeda dainuoti, 

gausiais padrąsinimais parodykite jam, kad tai 

pastebėjote.  

 Netgi tuomet, kai jūsų vaikas tik pradėjo kalbėti, 

įsiklausykite, kaip jis reaguoja į daineles ir 

eilėraštukus.  
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