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Tėvai lyčių skirtumus pastebi gana anksti – kai pradedami 
tarti pirmieji garsai, garsų junginiai ir žodžiai. Mamos pir-
mosios atkreipia dėmesį, kad mergaitės dažnai pirmesnės 
pradeda tarti pirmuosius garsų junginius ir juos dažnai taria 
aiškiau nei bendraamžiai berniukai. Mergaitės dažniausiai 
anksčiau pradeda tarti keliažodžius pasakymus. Mergaitės 
dažnai moka daugiau žodžių nei bendraamžiai berniukai ir 
kuria išsamesius pasakojimus nei bendraamžiai berniukai.
 
Yra aprašyta nemažai logopedų, tėvų pastebėjimų apie ber-
niukų ir mergaičių kalbos įsisavinimo ir raidos panašumus 
bei skirtumus. Šiame straipsnyje aptariami užsienio ir lietu-
vių mokslinių tyrimų rezultatai per lyties prizmę.
 

Ką rodo moksliniai kalbos įsisavinimo tyrimai?
 
Dauguma įvairių šalių kalbos tyrimų rodo, kad mergaitės pradeda anksčiau kalbėti nei berniukai, mergaičių 
žodynas didesnis, jos anksčiau pradeda jungti žodžius bei anksčiau pradeda kalbėti sudėtiniais sakiniais nei 
berniukai, taip pat pirmesnės išmoksta skaityti. Taigi, kalbinių tyrimų duomenys rodo, kad mergaičių rezul-
tatai yra geresni.
 
Kalbant apie kalbos įsisavinimą ir jos raidą, svarbus aspektas – amžius. Lyginamieji kalbos tyrimai pateikia 
įvairius duomenis: dažniausiai nustatoma, kad mergaitės „pirmauja“ iki 3 m., vėliau kalbiniai abiejų lyčių geb-
ėjimai suvienodėja. Pavyzdžiui, nustatyta, kad 6 mėn. mergaitės garsus atpažįsta geriau nei to paties amžiaus 
berniukai. Nuo 8 mėn. iki 1 m. 4 mėn. mergaitės kur kas geriau atliko žodžių supratimo ir vartojimo užduotis 
nei bendraamžiai berniukai. Tas pačias užduotis vyresni (nuo 1 m. 4 mėn. iki 2 m. 6 mėn.) abiejų lyčių vaikai 
atliko panašiai, nors mergaičių rezultatai šiek tiek geresni.
 
Dar vienas tyrimas parodė, kad 2 m. mergaitės kur kas greičiau geba išmokti naujus žodžius nei bendraamžiai 
berniukai. Žodžių tarimo užduotis, kurioje dalyvavo 2 m. 5 mėn. anglakalbiai berniukai ir mergaitės parodė, 
kad berniukai žymiai dažniau nei mergaitės neištarė žodyje esančio paskutinio priebalsio, taip pat praleido 
žodžiuose nekirčiuotą skiemenį ir vieną iš priebalsių samplaikos dėmenų.
 
Kiti tyrimai rodo, kad ir vyresnio amžiaus mergaičių kalbinių testų rezultatai geresni nei berniukų. Pavyzdžiui, 
5–7 m. amžiaus mergaitėms lengviau nei to paties amžiaus berniukams įsiminti tuos žodžius, kurie skamba 
panašiai kaip ir žinomi žodžiai. Tačiau jei žodis nėra panašus į žinomą, tuomet tiek berniukų, tiek mergaičių 
rezultatai pasirodė labai panašūs. Dar kitame tyrime, kuriame dalyvavo 5–16 m. amžiaus vaikai, nustatyta, kad 
kalbos suvokimo ir raiškos rezultatai visose amžiaus grupėse yra geresni mergaičių.
 
Garsų ir jų junginių tarimo tyrimai taip pat rodo, kad daugiau skirtumų randama vyresniame amžiuje. 
Pavyzdžiui, anglų kalbos tyrimas atskleidė, kad jaunesnio amžiaus mergaitės ir berniukai (3–4 m. amžiaus) 
garsų junginius ištarė taip pat. Tačiau skirtumų rasta vyresniame amžiuje:  5–6 m. amžiaus mergaitės šiek 
tiek tiksliau nei berniukai ištarė priebalsius, taip pat 5–6 m. amžiaus berniukai kur kas dažniau nei ben-
draamžės mergaitės paprastino priebalsių samplaikas. Malajiečių kalbos tyrimas atskleidė, kad didžiausias 
skirtumas tarp berniukų ir mergaičių yra 5 m. amžiuje. Penkiametės mergaitės kur kas tiksliau ištarė priebal-



sius nei bendraamžiai berniukai. Tas pats tyrimas atskleidė, kad 4 m. ir 6 m. amžiaus berniukų ir mergaičių 
gebėjimas ištarti priebalsius yra toks pats.
 
Nepaisant to, kad visuomenėje jau yra nusistovėjęs stereotipas, jog mergaitės kalbą įsisavina greičiau ir jos raida 
yra spartesnė, vis dėlto rasta ir tokių kalbos tyrimų, kurių rezultatai neatskleidžia lyties įtakos kalbos įsisavin-
imui. Tokius rezultatus parodė ispanų, anglų, prancūzų, ne vienas švedų kalbos įsisavinimo tyrimas. Vis dėlto 
svarbu pabrėžti, kad tyrimų rezultatai priklauso nuo to, koks kalbos aspektas ir kokiais metodais yra tiriamas, 
kokio amžiaus vaikai dalyvauja tyrime ir pan.
 
Lietuvių kalbos tyrimai lyties aspektu
 
Lietuvių kalbos įsisavinimo tyrimai atskleidžia nežymius lyties skirtumus. Pavyzdžiui, analizuotas berniukų 
ir mergaičių tarp 1 m. 7 mėn. ir 4 m. 1 mėn. pasakymo ilgis (pasakymo ilgis nustatomas skaičiuojant žodžių 
skaičių pasakyme. Vidutinis pasakymo ilgis vaikų kalbos tyrimuose atskleidžia žodyno, gramatikos išsivysty-
mo charakteristiką. Atliekant vaikų kalbos lyginamuosius tyrimus, vidutinis pasakymo ilgis dažnai taikomas 
kaip kriterijus, padedantis sugrupuoti tiriamuosius pagal jų kalbos išsivystymo lygį). Tyrimas parodė, kad mer-
gaičių pasakymų ilgis yra vienodas, tolygus, o berniukų kalboje pasakymai tam tikrame etape sutrumpėja, 
kitame – vėl pailgėja ir vėl sutrumpėja.
 
Tėvai ir aplinkiniai pastebi, kad bendraudami su mažais vaikais, kur kas dažniau vartoja deminutyvines žodžių 
formas (mašinytė, lėlytė, saulytė, debesėlis ir pan.). Berniuko ir mergaitės deminutyvų vartojimo tyrimas atsk-
leidė, kad berniukas deminutyvus dažniau vartojo tarp 1 metų 8 mėn. ir 1 metų 10 mėn., o mergaitė – 1 metų 
11 mėn. ir 2 metų 6 mėn. Lietuvų tyrimas patvirtino užsienio mokslininkų pastebėjimą, kad mergaitės mama 
ir pati mergaitė deminutyvines formas vartojo kur kas dažiau nei berniukas ir jo mama.
 
Garsų tarimas pirmą kartą išgirstame žodyje atskleidė, kad 4–8 m. amžiaus berniukai garsų junginius ištar-
ia kur kas tiksliau nei mergaitės. Kitas išsamesnis garsų tarimo tyrimas parodė, kad garsus ir jų junginius 
nežymiai tiksliau ištaria 4 m. ir 8 metų amžiaus berniukai, o 5 m., 6 m. ir 7 m. amžiaus grupėse garsų junginius 
nežymiai tiksliau taria mergaitės.
 
Būdvardžių įsisavinimo tyrimas, kuomet buvo analizuojama 2 mergaičių ir 2 berniukų kalba, neleido palyginti 
būdvardžio įsisavinimo lyties aspektu, nes tyrimo metu berniukų kalboje išryškėjusių netipiškų kalbos raidos 
ypatybių. Lietuvių kalbos tyrimai patvirtina teiginį, kad mergaičių kalbos raida yra panašesnė, o berniukų 
– pasižymi individualumu. Kita vertus, kitas tyrimas atskleidė, kad berniukai apie 20 proc. daugiau vartoja 
vyriškosios giminės būdvardžių nei mergaitės.
 
2002 m. Lietuvos vaikų brandumo mokyklai tyrimo ataskaitoje rašoma, kad ankstyvuosiuose raštingumo 
ugdymosi metuose mergaitės yra linkusios pasiekti geresnių raštingumo rezultatų nei berniukai. Didžiausią 
įtaką lytis turi rišliosios kalbos ir klausymosi lygiui: mergaičių gebėjimai pasakoti ir skaityti yra labiau išlavė-
ję nei berniukų. Raidžių pažinimo ir skaitymo gebėjimai nežymiai skiriasi: berniukai dažniau rašo ilgesnius, 
sudėtingesnius žodžius spausdintinėmis raidėmis, o mergaitės – trumpesnius, paprastesnius žodžius rašyt-
inėmis raidėmis.
 
Kodėl berniukų ir mergaičių kalbos įsisavinimas skiriasi?
 
Aprašyta ne viena galima priežastis, kodėl mergaičių ir berniukų kalbos įsisavinimas skiriasi, t. y. kodėl mer-
gaitės pirmauja daugelyje kalbos įsisavinimo ir raidos aspektų.
 
Nustatyta, kad tėvai ir aplinkiniai, turbūt to nė nejausdami, nuo pat mažų dienų skirtingai bendrauja su mer-
gaitėmis ir berniukais. Įvairių kalbų tyrimų rezultatai rodo, kad tėvai su mergaitėmis kalba daugiau nei su ber-
niukais (su berniukais daugiau žaidžia, su mergaitėmis – kalbasi). Taip pat tėvai vartoja kitokias kalbos formas: 
bendraudami su mergaitėmis dažniau vartoja deminutyvus, vartoja daugiau klausimų, dažniau pakartoja vaiko 
pasakymą; bendraujant su berniukais tėvų kalboje pastebima daugiau prašymų, liepiamosios formos veiks-



mažodžių (parodyk, atnešk ir pan.). Kita vertus, yra tyrimų, kurių duomenys negalėtų patvirtinti skirtingo tėvų 
bendravimo su berniukais ir mergaitėmis. 
 
Teigiama, kad kalbos įsisavinimą ir raidą (ne)skatina berniukams ir mergaitėms „priskiriami“ žaislai. Teigiama, 
kad berniukiški žaislai – įvairios mašinytės, traktoriai, konstruktoriai ir pan., nestimuliuoja kalbos. Dažniausiai 
tokiais žaislais užsiėmę berniukai orientuojasi į patį veiksmą, vaikai nėra skatinami kalbėti, dažniausiai užtenka 
ištarti tik veiksmą imituojančias onomatopėjas (brrr, bum, bam, dzum  ir pan.). Mergaitiški žaislai gi kur kas 
labiau padeda lavinti kalbą – klausti, papasakoti, apibūdinti ir pan.
 
Raidos specialistai teigia, kad pažintinius raidos pokyčius, kurie turi įtakos kalbos raidai, mergaitės patiria 
anksčiau, tarp 1 m. 2 mėn. ir 1 m. 8 mėn., o berniukai – šiek tiek vėliau – tarp 1 m. 8 mėn ir 2 m. Yra pasirodę 
tyrimų, kurių rezultatai leidžia teigti, kad mergaičių smegenys vystosi greičiau ir yra didesnės nei berniukų. 
Tirta smegenų dalis, kuri atsakinga už kalbinius, pažintinius gebėjimus. Tokių tyrimų duomenys rodo, kad 
mergaitėms yra lengviau susikaupti, joms geriau sekasi išmokti skaityti ir rašyti.
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