
 Individualiai su mokiniu išanalizuokite 

dažniausiai pasitaikančias specifines 

rašymo  klaidas. 

 Lavinkite rišliosios kalbos įgūdžius 

(analizuokite paveikslus, skatinkite vaiką 

pasakoti įspūdžius, dalyvauti diskusijoje ir 

kt.). 

 Mokykite vaiką atpažinti esminius ir 

antraeilius dalykus, skaitant, pasakojant, 

atpasakojant. 

 Tobulinkite vaiko klausymo įgūdžius. 

 Vertinkite įsimintus faktus, dėsningumus, 

nereikalaukite sklandaus, vaizdaus 

pasakojimo. 

 Grupuokite specifines klaidas pagal jų 

pobūdį, vertindami rašto darbus. 

 Klauskite ir vertinkite mokinio žinias 

pirmoje pamokos pusėje, teikite daugiau 

organizuojančios pagalbos pamokos 

pabaigoje. 

 Naudokite tikrus pinigus, laikrodžius ir 

kitus daiktus mokant matinių skaičių 

sąvokas.  

 Padėkite ugdytiniui surasti galimybių 

realizavimo, saviraiškos sferą.  

 

 Skatinkite vaiko pasitikėjimą savo jėgomis 

(matykite teigiamus pokyčius, įvertinkite 

pastangas, akcentuokite sėkmę). 

 Aktyviai įtraukite  tėvus aptariant 

moksleivio pasiekimus, problemas, 

korekcinės pagalbos kryptis ir galimybes. 
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KAI SUNKU.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija mokytojams ir tėvams 

 

 

   



 Vaikų, turinčių girdimojo 

suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų, 

mokymosi sunkumai susiję su nepakankamu 

girdimojo suvokimo išlavėjimu ir silpnais 

bendraisiais kalbiniais gebėjimais. Dėl girdimojo 

suvokimo trūkumų vaikui sunku diferencijuoti iš 

klausos panašiai skambančias fonemas ir todėl 

negali jų susieti su atitinkančiomis grafemomis. 

Tokie vaikai negirdi žodžio ar sakinio pabaigos, 

nejaučia atskirų prasminių kalbos vienetų ribų, 

todėl gali rašyti suliedami vieno žodžio pabaigą 

su kito žodžio pradžia, suskaldyti vieną sakinį į 

kelis, nedėti taškų sakinio gale. Vaikams sunku 

suvokti žodžiu pateiktas užduotis, atpasakoti 

paties perskaitytą tekstą, suprasti skaitomus 

kūrinius, dėl neišlavėjusio kalbos jausmo. 

Vaikams sunku apibūdinti daiktus, reiškinius, jų 

sekas. Jiems sunku suprasti rečiau vartojamų 

žodžių reikšmę, literatūrinio paveikslo kūrimo 

menines priemones. Sunku diferencijuoti 

fonetiškai panašias ir panašiai artikuliuojamas 

raides. Vaikams sunku perskaičiuos sakinį ar 

žodį, jį rašyti iš atminties. Silpni bendrieji 

gebėjimai pasireiškia: 

   - sintaksiniais morfologiniais trūkumais 

(negebėjimu konstruoti frazę ir derinti joje 

žodžius tarpusavio gramatiniais ryšiais). Pvz.: 

visas rašinys gali būti be skyrybos ženklų,  

painiojami prielinksniai ir priešdėliai, pasitaiko 

galūnių pakeitimo klaidų; 

   - semantikos ir leksikos trūkumais (netiksliu 

žodžių reikšmių suvokimu ir vartojimu, pernelyg 

ribotu pagal amžių žodynu, dideliu atotrūkiu tarp 

aktyvaus ir pasyvaus žodyno); 

   - verbalizacijos sutrikimais (sunkia minčių 

raiška, ilgomis reikalingo žodžio paieškomis, 

momentiniu reikalingo žodžio pamiršimu 

kalbant). Moksleiviui sunku vykdyti užduotis, 

kurioms reikia plačios verbalizacijos: papasakoti 

pagal paveikslėlių seriją, paaiškinti žodžių, 

žyminčių paprastus buities daiktus, reikšmę, 

palyginti du daiktus, nusakyti panašumus ir 

skirtumus, rasti apibendrinančią sąvoką. 

 Naudokite vizualines vaizdines priemones 

ugdymo procese (schemas, brėžinius, 

piešinius). 

 Pasitikslinkite, ar vaikas suprato žodines 

instrukcijas. Naudokite medžiagos 

perkodavimą (tai, ką vaikas mato, tegu 

nusako žodžiais). 

 Mokykite naudotis papildomomis 

priemonėmis (pvz.: pasakojimo planu, 

atraminėmis taisyklių lentelėmis, veiksmų 

sekos schemomis, mokomosios medžiagos 

santrumpomis). 

 Pratinkite atsakinėti, atsakinėti į klausimus 

trumpais, paprastais sakiniais. 

 Kalbėkite lėtai, kad ugdytinis galėtų viską 

aiškiai suvokti. Skatinkite klausti, jei ko 

nesuprato. 

 Reikalaukite įsiminti tik svarbiausius 

dalykus. 

 Daugiau laiko skirkite rašto darbams. 

 Taikykite testus pasakojamųjų dalykų žinių 

vertinimui. 

 Aiškinkite apibendrinamųjų sąvokų, rečiau 

vartojamų žodžių turinį vartojant 

konkrečius žodžius – pavadinimus. 

 Parinkite objektus abstrakčioms sąvokoms 

iliustruoti. 

 Lavinkite foneminį suvokimą (garso  

nustatymas garsų, skiemenų, žodžių 

eilėje). Tobulinkite žodžių garsinės 

analizės ir sintezės įgūdžius. 

 Mokant skaityti taikykite kontekstinio 

skaitymo metodą (mokinys pratinamas 

orientuotis į prasmę, kuri palengvina 

atskirų žodžių perskaitymo sunkumus). 

 


