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REKOMENDACIJOS
DIRBANT SU VAIKAIS, TURINČIAIS ĮVAIRIAPUSĮ RAIDOS SUTRIKIMĄ

 Ugdant būtinas ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimas. Suteikite vieni kitiems vertingos 
informacijos apie individualias vaiko savybes. Sudarydami programą derinkite tėvų ir ugdytojų 
lūkesčius.

 Stebėkite vaiką įvairių veiklų metu, išsiaiškinkite keliančias įtampą situacijas, nepriimtinas jam 
darbo/ veiklos formas bei siūlykite alternatyvas. 

 Laikykitės pastovaus dienos režimo, pateikiant vaizdinę struktūrą. Pamėginkite sudaryti 
individualią kiekvienos dienos dienotvarkę (veiklos schemą: daiktai, paveikslėliai, simboliai, 
užrašai ar kt.). Ši schema turi aiškiai apibrėžti veiklos pabaigą ir iš anksto įvardinti tolimesnį 
užsiėmimą. Atlikus veiklą, paveikslėlis/simbolis/užrašas turi būti užverčiamas, nuklijuojamas ar kt.

 Vaikui reikalinga struktūruota ugdymosi erdvė, kai vienoje vietoje atliekami vieni darbai, kitoje kiti. 
Jas pažymėkite simboliais/užrašais. 

 Stenkitės, kad aplinkoje būtų minimalus dirgiklių skaičius (atkreipkite dėmesį į triukšmą, 
apšvietimą, kvapus ar kt.). Esant būtinybei, laikantis susitarimų sudarykite galimybes vaikui pabūti 
vienam/atsiriboti (ausinės, sėdmaišis, palapinė ar kt.). Atsipalaidavimui ir saviraiškai taikykite 
muzikos, dailės terapijos elementus, pasitelkite smėlį, šviečiančią lentą, kineziterapinius kamuolius 
ar kt.

 Ugdantis išnaudokite vaiko interesus. Leiskite užsiimti mėgiama veikla, kartu įtraukdami į tą veiklą, 
kurią jis mokomas atlikti (pvz.: jei vaikui patinka piešti, girdėtą tekstą leiskite „atpasakoti“ 
piešiniu, pagal kurį vėliau kurs žodinį pasakojimą; formuojant geometrijos pagrindus, skaičiavimo 
įgūdžius – leiskite rasti geometrines figūras jo piešiniuose, jas suskaičiuoti ir pan.).

 Vienu metu formuokite vieną įgūdį. Skirkite labai konkrečias užduotis su aiškiu atlikimo 
nuoseklumu, procedūromis, pabaiga, atsiskaitymo forma. Užduotį ir jos atlikimo seką pateikite 
vizualiai. Ugdymo procesą skaidykite dalimis. Naudokite paskatinimus. Užduotis turėtų baigtis 
vaiko sėkme. Tą pačią užduotį kartokite daug kartų su įvairiomis/kitomis priemonėmis. Įgūdis 
įsitvirtinęs, kai vaikas geba atlikti veiklą įvairiose aplinkose, situacijose.  

 Vaikui veikiant ant stalo turi būti tik užduočiai reikalingi daiktai.

 Instrukcijas, aiškinimus, paliepimus, nurodymus adresuokite asmeniškai vaikui. 

 Kalbėkite trumpai, tiksliai ir aiškiai, visada naudokite tas pačias sąvokas. Po kiekvieno sakinio 
darykite pauzes. Stenkitės užmegzti akių kontaktą. Įsitikinkite, kad vaikas suprato užduotį. Lavinkite 
kalbos supratimą, žodinę informaciją paremdami vaizdine medžiaga. 

 Demonstruokite su priemonėmis užduoties atlikimą. Skatinkite mėgdžioti kito atliekamą veiklą. 

 Naujų dalykų mokykite palaipsniui, remdamiesi jau suformuotais gebėjimais.

 Planuodami naują veiklą (ar prireikus keisti aplinką), mėginkite įtraukti į ją nuosekliai, etapais, po 
truputėlį pratinant prie daiktų, erdvės, veiklos, elgesio taisyklių. 

 Bendravimo įgūdžius formuokite alternatyvios komunikacijos priemonių pagalba. Pradžioje 
pamėginkite naudoti daiktų-simbolių (natūralūs daiktai) sistemą. Pavykus - vaizdinių simbolių 
sistemą. Nuotraukos/paveikslėliai-simboliai turėtų būti patvarūs, skirti ilgalaikiam naudojimui, 
http://www.arasaac.org/index.php – tinklapis, siūlantis grafinius išteklius ir medžiagą žmonėms, 
turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų. Margaritos Jurevičienės ir Tomos Jokubaitienės 
parengtas komunikacinis paveikslėlių rinkinys „Bendraukime paveikslėliais“ –priemonė 
pedagogams ir tėvams.



 Naudingos informacijos rasite leidinyje „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro 
sutrikimų?“, Lijana Navickienė, Viktorija Piščalkienė,  Laima Mikulėnaitė, Loreta Grikainienė, 
Jura Tender ir kt., https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/metodiniai-leidiniai/ASS_internetas.pdf.

 Pravartu pasidomėti informacija, pateikta rekomendacijų leidinyje „Pasiruošimas ugdyti vaiką, 
turintį autizmo spektro sutrikimų“,https://srvks.lt/informacija/pedagogams-
istaigoms/rekomendacijos-darbui-su-vaikais-turinciais-irs/.

 Vaizdo įrašus  galite stebėti http://mokytojotv.blogspot.com/search/label/Autizmas.

 Naudokite sensomotorinio lavinimo elementus, priemones, žadinančias taktilinius, uoslės ir kt. 
pojūčius. Remkitės metodinėmis rekomendacijomis ugdymui iš V. Liaudanskienės, L. Mikulėnaitės 
ir kt. „Padėkime vaikams mokytis“, 2013, 
https://drive.google.com/file/d/1fTaWhIeBZqJ9PAstGVBUl7MEs_CWXvnI/view. 

 Svarbu ugdyti ne tik akademinius gebėjimus, bet ir gyvenimo įgūdžius. Gyvenimo įgūdžių gaires 
rasite žurnale „Lietaus vaikai“, 2020 m. Nr. 5 „Gyvenimo įgūdžiai: ko reikia savarankiškam 
gyvenimui bendruomenėje?“, prieiga pasiekiama internete.

 Konsultavimo paslaugas, mobilios komandos paslaugas teikia LASUC sutrikusios raidos vaikų 
konsultavimo skyriaus specialistai. 

 Koreguojant elgesį taikykite taikomosios elgesio analizės metodo elementus, 
http://www.isadd.lt/aba-terapija/.

 LAA „Lietaus vaikai“ - pelno nesiekianti visuomeninė organizacija telkia ASS turinčius asmenis ir 
jų šeimų narius (taip pat globėjus ar kitus jiems atstovaujančius asmenis), gydytojus, specialiuosius 
pedagogus ir kitus asmenis,  https://asociacija.lietausvaikai.lt/.
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