
Jei  būna sunku 

 
Jūsų vaikas klysta skirdamas iš klausos 

panašiai skambančius garsus (p-b, k-g, t-d, v-

f, s-z, š-ž), todėl rašydamas rašo ne tas raides 

jiems žymėti. Panašaus pobūdžio klaidos 

pastovios. Kartais negirdi sakinio pradžios ar 

pabaigos, rašo susiedamas vieno žodžio 

pabaigą su kito žodžio pradžia, suskaido 

sakinį į kelis sakinius, nededa taškų sakinio 

gale. 

Prastai suvokia kalbą, todėl dažnai 

nesupranta nurodymų, paaiškinimų. 

Sunkiai sekasi kalbinės užduotys: 

papasakoti pagal paveikslėlių serijas, rasti 

apibendrinančias sąvokas (vaisiai, daržovės, 

baldai, metų laikai ir pan.), nes „trūksta“ 

žodžių. Jis sunkiai atpažįsta daiktus pagal 

žodinį nusakymą, nes nesupranta žodžių 

reikšmių, prasmių. Tuo tarpu konstrukcinės 

užduotys, kurioms reikia dėmesingumo, 

pastabumo, tačiau nereikalauja kalbos(objektų 

sudėjimas iš atskirų dalių, sudėtingo piešinio 

ornamentų išdėliojimas iš kelių spalvų kubelių 

pagal duotą pavyzdį ir pan.) jokių sunkumų 

vaikui nesukelia. 

Visa tai būdinga vaikams, turintiems 

girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų 

sutrikimų. Tokiems vaikams reikalinga 

logopedo pagalba mokykloje. Sunkesniais 

atvejais, kai darželio ar mokyklos logopedo 

pagalba neduoda siekiamo rezultato, reikėtų 

kreiptis į pedagoginės psichologinės tarnybos 

specialistus. 

 

 

 

Pagalba vaikui 
 

 Jei vaikas nemoka taisyklingai tarti garso – 

pasiūlykite išgirsti garsą garsų eilėje ir 

atitinkamai į jį reaguoti. (suploti ar pan.). 

Mokamą tarti garsą pirmiausiai nuo garsų, 

akustiškai nepanašių savo skambesiu į jį (pvz.: 

mokant garsą „š“ naudojame – a, o, š, g, d, š, 

ū, y, š – garsų eilę). 

 Vėliau jau į garsų eilę įtraukiame jau ir tokių 
garsų, kurie daug artimesni mokomajam 

garsui (pvz.: mokome išgirsti garsą „š“ išgirsti 

– s, v, š, s, ž, š, s, t, š garsų eilėje). 

 Išmokus skirti atskirus garsus, mokomą garsą 
ieškome skiemenyse, trumpuose žodžiuose, 

vėliau sakiniuose, galiausiai- rišliame tekste. 

 Užduotys bus žaismingesnės, jei mokomus 
skirti iš klausos garsus siesite su gamtos 

garsais, rankų ir kūno judesiais, objektais, 

skleidžiančius visokiausius garsus, pasitelksite 

į pagalbą paveikslėlius, kurių pavadinimas 

prasideda nurodytu garsu, imituosite žaisdami 

su žaislais. 

 Vaikui patiks ir užduotys, reikalaujančios 

sugalvoti žodžių su vienu ar kitu garsu, kai tas 

garsas yra žodžio viduryje ar  pabaigoje. 

 Skatinkite vaiką lankyti šokių ar meninės 
gimnastikos, aerobikos būrelius. Skirkite 

dėmesį jų gebėjimui ritmiškai, pagal 

skaičiavimą ar muziką keisti kūno dalių 

padėtį, atlikti įvairius judesius. Naudingi 

šuoliukai, rankų, plaštakų, pirštų judesiai.  

 Naudingas karpymas, ornamentų dėliojimas, 
lipdymas, rinkimas po vieną labai smulkius 

daiktus (sagas, karoliukus, kaštonus ir kt.). 

 

 

Jei būna sunku 

 
  Jūsų vaikas patiria sunkumų, kai 

reikia įsiminti, atpažinti ar skirti matomus 

vaizdus, simbolius, skaičius, raides, sunkiai 

analizuoja ar jungia į visumą atskiras detales, 

elementus, dalis (pvz.: sudėdami paveikslėlių 

eilę ar pan.). 

Nurašydami (ypač spausdintą tekstą) 

daro daug klaidų. Painioja vizualiai panašias 

raides (a-d, p-b, y-g, a-o ir pan.). Keičia 

skiemenis vietomis (ta-at, ap-pa ir kt.). 

Stebimas veidrodinis raidžių rašymas 

(apverstos aukštyn kojomis). 

Matematikos pamokoje painioja 

skaitmenis 6-9, <, > ženklus. Rašydamas gali 

nepaisyti eilučių. 

 Gali būti, kad vaikui bus sunku 

orientuotis erdvėje (negali įsiminti kairės ir 

dešinės pusės), nesuvokia padėties ir krypties 

savo kūno atžvilgiu. 

Tačiau jis gerai suvokia, perpranta ir 

pasinaudoja žodine, jutimine ir kita ne 

regėjimu gaunama informacija. 

Tai būdinga vizualinio suvokimo 

sutrikimų turintiems vaikams. 

 

Pagalba vaikui 

 
 Naudokite raidžių, skaitmenų, geometrinių 

figūrų trafaretus. Jie turėtų būti gana 

dideli, šiurkštūs, kad vaikas gerai juos 

matytų, galėtų apvesti pirštu ir pan. 

 Galite naudoti vaizdines suvokimo 
„palengvinimo“ priemones: painesni 

dalykai gali būti paryškinami tamsesniu 

šriftu ar spalva, pvz.: vaiko painiojamas 



raides p-b paryškinti skirtingomis 

spalvomis ir kt. 

 Vaikui naudingi įvairūs loto, kur reikia 
atrinkti ir uždengti atitinkamų dydžių, 

formų, spalvų figūras. Dėliokite 

paveikslėlius iš sukarpytų detalių. 

Analizuokite raides, skaitmenis 

geometrines figūras sudarančius 

elementus, junkite juos į visumą. 

Pereikite nuo paprastesnių užduočių prie 

sudėtingesnių. 

 Suteikite galimybę vaikui klausytis 
informacijos, pateikiamos žodžiu 

(skaitykite jam knygas, klausykitės 

garsinių įrašų).  
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Vaikas gerai supranta žodinę informaciją 

ir sėkmingai atlieka žodines užduotis (pvz.: 

žodžiu teisingai atsako į žodžiu pateiktą 

klausimą). Sėkmingai susidoroja su vaizdine 

medžiaga, kuri pateikiama raštu (vaizdu). 

Pavyzdžiui, pagal duotą pavyzdį suskirsto 

paveikslėlius į grupes ir sudaro jų eiles, tačiau 

vaikas jaučiasi bejėgis, kai į klausimą reikia 

atsakyti remiantis vaizdine medžiaga (pvz.: 

apžiūrėjus iliustracijas) arba kai su vaizdine 

medžiaga reikia veikti pagal žodinę 

instrukciją, t.y. perkoduoti žodinę informaciją 

į vaizdinę ir atvirkščiai. 

Vaikas ilgai painioja garsus ir juos 

žyminčias atitinkamas raides, todėl klysta 

skaitydamas, sunkiai supranta perskaitytų 

žodžių reikšmę ir skaito „mechaniškai“, 

nesuprasdamas skaitomo teksto. 

Diktantuose daro daug subjektyvių, 

specifinių,  nepaaiškinamų klaidų. 

Vaikas nesugeba suvokti tikrosios skaitmenų 

prasmės, žodžiu skaičiuoja lengviau nei 

naudodamasis skaitmenimis. Vaiko rašysena dažnai 

nelygi, negraži. 

Tuomet vaiko nesėkmių priežastimi gali būti 

nepakankami ryšiai tarp regėjimu ir klausa 

gaunamos informacijos. Tai audiovizualinių ryšių 

sutrikimas. Jeigu vaikas turi šių požymių, būtinai 

kreipkitės į pedagoginės psichologinės tarnybos 

specialistus. 

 

Pagalba vaikui 

 
 Raidžių, skaitmenų, figūrų ir kitų simbolių 

mokymas bus naudingas, jei tuo pačiu metu 

vaikas matys raidę, girdės tariamą garsą, kurį 

ši raidė žymi, pats pirštu apves nelygios 

faktūros raidę, pats sakys garsą  ir girdės savo 

sakomą garsą.  

 Stenkitės vaiko patirtį plėsti ir jį mokyti, 

ieškant būdų įjungti visus pojūčius vienu 

metu: matyti, apčiuopti, pauostyti ir panašiai. 

 

 

Pasakyk man ir aš pamiršiu. 

Parodyk man ir prisiminsiu. 

Leisk daryti man pačiam 

       ir aš išmoksiu. 
 

Parengė Joniškio švietimo centro PPT logopedė 

ekspertė  

Laima Paulauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADĖKIME VAIKUI IŠMOKTI 

SKAITYTI IR RAŠYTI 

 
Patarimai tėvams ir pedagogams 

 

 
 

 
 

 

 

 


