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REKOMENDACIJOS 

DIRBANT SU VAIKAIS, TURINČIAIS SKAITYMO, RAŠYMO MOKYMOSI SUTRIKIMŲ 

 

 

 Aktualios informacijos galite rasti: „Skirtingųjų galia“, Dr. Gail Saltz, 2018 m., „Disleksijos 

archipelagas“ Reda Gedutienė, 2017 m., „Disleksija – nuo įvertinimo iki įveikos“, Reda Gedutienė, 

2018 m. ar kt.   

 Ugdymosi procese svarbu orientuotis į mokinio asmenybės ūgties aspektus:  tikėjimą mokinio 

galiomis, mokymosi lūkesčius, mokinio skatinimą.  

 Bendradarbiaukite su švietimo pagalbos specialistais. Tarkitės dėl mokiniui tinkamų alternatyvių 

mokymosi metodų ir būdų taikymo: visuminio, kontekstinio, verbalinio, kinestezinio, trimačių 

simbolių, multisensorinio, emocinio ir t.t. 

 Išsiaiškinkite, ko pats mokinys siekia išmokti, derinkite mokymosi tikslus su mokiniu. Skatinkite kelti 

trumpalaikius tikslus. Akcentuokite teikiamos pagalbos naudą kartu su mokiniu analizuodami 

mokymosi pokyčius, taikomo mokymosi metodo privalumus. 

 Vaikai mokosi žaisdami, tad lavinant kalbinės analizės, kalbinės sintezės įgūdžius pasitelkite žodžių 

tinklelius, spręskite kryžiažodžius, naudokitės mokymosi priemonėmis „Skaityk, rašyk, išmok“, Ana 

Stankutė, edukacine priemone „Frepy“ ar kt. 

 Ieškokite mokiniui tinkamų skaitymo technikų. Panaudokite skaitymo žymeklį, skaitymą poroje ar kt. 

Skaitymo klaidų mažėja skaitant gyvūnui.  

 Pseudožodžiai ir pseudotekstai padeda automatizuoti skaitymo ir/ar rašymo įgūdžius.   

 Gerinant skaitymo įgūdžius, esant galimybėms, praktikuokitės tokiu nuoseklumu: mokinys girdi 

tekstą (įrašas CD ar kt.) ir tyliai skaito tekstą; mokinys garsiai skaito tekstą į mikrofoną, specialusis 

pedagogas skaito sinchroniškai su mokiniu (prisitaikoma prie mokinio tempo); mokinys 

savarankiškai skaito garsiai tekstą į mikrofoną; mokinys girdi tekstą (įrašas CD ar kt.) ir skaito 

sinchroniškai tekstą.   

 Siekiant skaitomo teksto turinio suvokimo tikslumo bei atpasakojimo nuoseklumo, tikslinga iš 

anksto pateikti klausimus, į kuriuos turėtų atsakyti perskaitęs tekstą. Naudingos informacijos rasite 

metodinėje priemonėje „3-4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“ UPC, 2016 m., prieiga 

pasiekiama internete.  

 Supažindinkite mokinį su galimybe lietuviškas knygas klausytis audio formatu 

http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/, https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-

knygos-3/ ar kt.,  parūpinkite tekstų audio įrašus (galima naudoti akliesiems ir silpnaregiams 

naudojamas mokymo priemones/įrankius LIEPA, LIEPA-2 

https://liepa.rastija.lt/Ie%C5%A1kotuvas/Teksto-sintezatorius. 

 Mažinkite skaitomų tekstų apimtis (mokantis visų dalykų). Pasirūpinkite, kad prireikus 

nesuprantamas sąvokas, instrukcijas, klausimus paaiškintų mokytojas/tėvai/bendraklasis. Skirkite 

atrenkamojo skaitymo užduotis, kai instrukcijoje ar uždavinio sąlygoje žymekliu pažymimi 

svarbiausi žodžiai, duomenys, kuriuos perskaitęs mokinys supras esmę. Mokykite mokytis: išskirti ir 

pabraukti pagrindinę mintį, pasižymėti pagrindinę informaciją.  

 Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo žinias atgaminti, įtvirtinti padėtų dokumentinių, pažintinių 

filmų, laidų peržiūros. Pasitelkite informacines technologijas. 

 Apsvarstykite galimybę įsigyti ir naudoti Forbrain ausines. Ausinių pagalba galima lavinti 

foneminę klausą, tobulinti girdimąją atmintį, mąstymo procesus. Ši priemonė įgalina vykdyti ne tik 

skaitymo bei rašymo sutrikimų prevenciją, bet ir šalinti esamus sunkumus.  

http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/
https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/
https://www.audioknygos.lt/78-nemokamos-lietuviskos-audio-knygos-3/
https://liepa.rastija.lt/Ie%C5%A1kotuvas/Teksto-sintezatorius


 Warnke metodo taikymas efektyvus tobulinant foneminę klausą, įveikiant rašymo sunkumus. Brain – 

Boy Uniwersal ir Lateral Trainer prietaisai turi įvertinimo ir pratybų programų rinkinį. 

 Apsvarstykite su mokiniu, kuris rašymo būdas priimtinesnis. Pasiūlykite ir pratinkite tekstą 

spausdinti kompiuteriu, kai neįdiegta rašybos tikrinimo sistema.  

 Esant reikalui pratęskite užduočių atlikimo laiką, mažinkite užduočių apimtis.  Dažniau taikykite 

atrenkamojo pobūdžio užduotis, kai reikia įrašyti, grupuoti pagal vieną nurodytą požymį ir pan.  

 Mokykite naudotis rašybos, gramatikos žodynais ar kitais informacijos šaltiniais. 

 Diktantus bei rašinius rekomenduojama rašyti individualiai. Rašto darbuose nelaikykite klaidomis 

akustiškai panašių garsų žyminčių raidžių ar/ir grafiškai panašių raidžių keitimų.  
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