
Ankstyvoji diagnostika 

 

Moksleiviai, kuriems pirmaisiais ir antraisiais 

mokymosi metais sunku rašyti, jau ikimo-

kykliniame amžiuje pasižymi tam tikrais ypa-

tumais. Galime pastebėti, kad kai kurie jų ilgiau 

negu bendraamžiai mokosi užsirišti batraiščius, 

užsisegti sagas, vėliau išmoksta važinėtis dvira-

čiu bei bėgioti, dažnai virsta. 

Pirmose klasėse silpnai skaitantys ar rašantys 

vaikai dažniausiai dar nėra praradę mokymosi 

motyvacijos, yra smalsūs ir aktyvūs, jų savęs 

vertinimas paprastai yra teigiamas - nepripažįs-

ta, kad jiems nesiseka, o nuolat nesėkmes pati-

riantys ir laiku negaunantys specialiosios peda-

goginės pagalbos mokiniai netenka pasitikėjimo 

savo jėgomis, nesijaučia saugiai ne tik mokyklo-

je, bet ir namie: išgyvena įtampą, nerimą, nepa-

jėgia savarankiškai mokytis. 
 Sunkumai gali būti įvairūs: mokydamiesi rašyti 

vaikai ilgai nepajėgia įsiminti raidžių elementų 

ar raidžių, jas painioja, rašo lėtai, netaisyklingai, 

nepaiso linijų, mokydamiesi skaityti painioja 

vizualiai panašias raides, sunkiai jungia raides į 

skiemenis, nepajėgia jungti skiemenų į žodį, ga-

na ilgai skaito paraidžiui. Vėliau ne tik skaity-

dami, bet ir rašydami sukeičia žodžiuose raides, 

skiemenis, juos praleidžia (prideda), kartais rašo 

raides, skaičius, žodžius "veidrodiškai", jiems 

sunku suprasti perskaitytus žodžius, suvokti saki-

nio, teksto prasmę. Vaikas skaito labai lėtai, ilgai 

dvejodamas prieš perskaitydamas skiemenį ar 

žodį, spėlioja, "pameta" skaitomo teksto vietą ar 

eilutę, dažniausiai skaitydamas vedžioja pirštu, 

greitai pavargsta, kyla nerimas, įtampa. 

Daugybė tyrimų parodė, jog svarbūs paveldimu-

mo veiksniai, klausos problemos ankstyvame am-

žiuje, lėtinės somatinės ligos, gimdymo patologi-

ja, laukiantis persirgtos infekcinės ligos, apsinuo-

dijimai, prasta mityba, galvos traumos, psichinio 

vystymosi sulėtėjimas. Jeigu iki penkerių metų 

vaikas dažnai serga kvėpavimo takų infekcinėmis 

ligomis, jo ausytės neretai yra užkritusios ir su-

silpnėja klausa. Nekreipiant dėmesio į šią, atrody-

tų, nežymią problemą, vystantis vaiko smegenims 

neformuojamas ryšys tarp girdimų garsų. O juk 

garsų ir žodžių mokymasis ankstyvame amžiuje 

yra pagrindinis dalykas, padedantis vaikui įvaldy-

ti kalbą. Aiškiai negalėdamas girdėti, negali pa-

justi skirtumo tarp panašiai skambančių žodžių, 

įsisąmoninti garsų. Pastebėta, kad skaitymo sun-

kumai dažniau kamuoja kairiarankius, tačiau tai 

dar nereiškia, kad kairiarankiui vaikui būtinai kils 

skaitymo sunkumų. 

Pagalba- išgirsti, pamatyti, paliesti. 

Vienas efektyvesnių metodų, rekomenduojamų 

vaikams, turintiems skaitymo sutrikimų – vadi-

namasis multisensorinis metodas. Tai ne tik garsų 

tarimas klausant, bet ir raidžių "rašymas" ore ar 

ant kilimo, jų lipdymas iš plastilino, raidžių ra-

šymas ant didelių popieriaus lapų. Tokiu būdu 

vaiko smegenyse formuojama ir raidžių garsų 

girdimoji, ir vizualinė bei lytėjimo atmintis. Pap-

rasčiau tariant, vaikas mokomas skaityti, panau-

dojant kelis savo pojūčius. 

Pavyzdžiui, vaikas dažnai painioja raides "b" ir 

"p". Mokytojas gali sustiprinti jo lytėjimo patirtį, 

paprašydamas "nupiešti" labai didelę "b" raidę ant 

kilimo. Norėdamas atlikti šį darbą, mokinukas 

turės į pagalbą pasitelkti savo kūną. Jis tikrai pri-

simins tą dieną, kai ant kilimo "piešė" milžiniško 

dydžio raidę ir šia patirtimi pasinaudos, kai tą pa-

čią raidę reikės parašyti ir ant popieriaus. Dar 

vienas efektyvus būdas – leisti vaikui nulipdyti 

raidę iš plastilino, išlankstyti iš vielos, sudėlioti iš 

degtukų ir t. t. Šių pratybų rezultatas: jūsų maža-

sis įgis regimąją atmintį matydamas raidę, girdi-

mąją atmintį – klausydamas jos garso, lytėjimo 

atmintį – "rašydamas" raides ore ar ant grindų, 

liesdamas jas. Taigi, skaitymo sutrikimų turintis 

vaikas nėra atskirtas nuo regimojo ir girdimojo 

patyrimo. Jis gali pasitelkti kitas smegenų veiklos 

funkcijas, padedančias prisiminti raides, žodžius 

ir skaičius. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Joniškio švietimo centro PPT  
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Kodėl sunku išmokti 

skaityti ir rašyti? 
 

 

http://www.google.lt/url?url=http://www.tavovaikas.lt/mokinys/mokslai-ir-laisvalaikis/ar-tikrai-siandien-mokome-vaikus-to-ko-jiems-prireiks-rytoj.d%3Fid%3D71109702&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwikwd3239HNAhXKkCwKHTjwD_M4UBDBbgg1MBA&usg=AFQjCNECsh-YyBoO1WtcOWXNAmJDIpZYaQ

