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ĮSTATYMAS

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

o „Įtrauktis – švietimo sistema sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir
gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą, patirti sėkmę mokantis, socialinėje, kultūrinėje ir (ar) kitose
veiklose ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir (ar) švietimo pagalbos
reikmės.“

2 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

o „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir
visuotinį švietimą teikiančios mokyklos, kiti švietimo teikėjai. Ugdymo procesą, kuriame dalyvauja
mokiniai, turintys nedidelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, gali vykdyti daugiau kaip
vienas mokytojas, ugdymo procesą, kuriame dalyvauja mokiniai, turintys didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdo daugiau kaip vienas mokytojas. Kartu su mokytoju pagalbą
mokiniui teikia švietimo pagalbos specialistai.“

Šio straipsnio dalis, įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.



Raida

Nenutrūkstantis, prasidedantis apvaisinimu ir visą individo gyvenimą
besitęsiantis procesas yra vadinamas – raida.

Skirtingai kiekvieno vaiko raida yra unikali ir individuali.



Sutrikusi raida

Sutrikimas

Disociacija

Deviacija

* Vienos ar daugiau raidos sričių sulėtėjimas. Gali būti

stebimas visų raidos sričių sulėtėjimas (protinis

atsilikimas) arba vienos raidos srities (pvz.: kalbos

sutrikimas).

* Pasireiškia vienos raidos srities didesniu sutrikimu negu kitos.

Pvz.: sunkaus protinio atsilikimo atvejais visada labiau bus

pažeista vaiko pažintinė ir kalbos raida negu motorika,

cerebrinio paralyžiaus atvejais vaiko judesių raida bus labiau

sutrikusi negu kitos sritys.

* Tai būklė, kai vaikas vystosi ne pagal raidos seką vienoje ar

keliose raidos srityse.

Deviacija dažnai rodo esantį sutrikimą, pvz.: vaikystės autizmo

atvejais vaikas gali atlikti sudėtingas konstrukcines veiklas,

neatlikdamas paprasčiausių užduočių, arba vaikas, kuris

vertinamas kaip turintis cerebrinio paralyžiaus riziką, gali pirma

išmokti stovėti, nei sėdėti.



Žmogaus amžiaus tarpsniai
(pagal PSO (Pasaulinę sveikatos organizaciją)

Žmogaus raidos etapai Amžiaus tarpsniai

Kūdikystė 1 gyvenimo metai

Ankstyvoji vaikystė - lopšelinis amžius 1 - 3 metai

Pirmoji vaikystė - ikimokyklinis amžius 4 - 6 metai

Antroji vaikystė - jaunesnysis mokyklinis amžius 7 - 12 metai

Paauglystė - vyresnysis mokyklinis amžius - lytinės

brandos amžius

13 - 16 metai

Vėlyvoji paauglystė - jaunuolio amžius - stabilizuojasi

lytinė branda

17 - 20 metai

Suaugusio žmogaus amžius 21 - 50 metai

Pagyvenusio žmogaus amžius 51-70 metai

Senatvė 71-90 metai

Ilgaamžių tarpsnis nuo 91 metų



Raidos etapai

Išilginė raidos koncepcija - vaiko 
chronologinis amžius siejamas su naujų 

įgūdžių įgijimu. Vaikui bręstant ir 
augant, atsižvelgiant į jo amžiaus 

periodą, galima tikėtis naujų įgūdžių 
atsiradimo. 

Antroji koncepcija nurodo, 
kad sudėtingesni vaiko 

įgūdžiai įgyjami tik tada, kai 
paprastesni, nesudėtingi 

įgūdžiai jau yra įgyti. 

Trečiąja koncepcija remiantis, 
nurodoma, kad vienos raidos sritys, 

veikia kitas raidos sritis. 



o Fizinė raida (smulkioji ir stambioji motorika)

o Kalbinė raida

o Pažinimo funkcijų raida



Normali vaiko raida

Savarankiškumo įgūdžiai įgyjami 
natūraliu būdu.

Augdamas kiekvienas žmogus 
įgyja vis naujų gyvenime 

reikalingų įgūdžių.

Kaip išsivystys savarankiškumo 
įgūdžių lygis priklauso ne tik nuo 

žmogaus gebėjimo pažinti jį 
supančią aplinką, mokėti 

funkcionuoti joje, bet didelę įtaką 
turi šeimos nariai, bendruomenės 
bei nustatytos kultūros normos.

Savarankiškumas apibrėžiamas 
kaip gebėjimas savarankiškai 
pavalgyti, pasinaudoti tualetu, 

apsirengti – nusirengti, palaikyti 
kūno bei aplinkos švarą. Šie 

veiksmai sąlygoja savarankišką ir 
pilnavertę gyvenimo kokybę.

Vaikystėje vaikai mėgdžioja tėvų 
atliekamus veiksmus taip 

išmokdami savarankiškumo 
įgūdžių.



• Dideli vystymosi pokyčiai prasideda nuo penkių iki septynių metų
amžiaus, būtent šiuo periodu sparčiai vystosi motoriniai gebėjimai.

• Vaikas įgijęs motorinius įgūdžius, gali savarankiškai siekti atitinkamų
tikslų kasdieninėje veikloje bei tinkamai juos panaudojant.



Įvairiapusiai raidos sutrikimai

1) Motorikos sutrikimai;

2) Pažinimo funkcijų sutrikimai;

3) Autizmas;

4) Aspergerio sindromas;

5) Elgesio ir emocijų sutrikimai;

6) Sensorinės integracijos sutrikimai;

7) Protinis atsilikimas;

8) Kalbos sutrikimai;

9) Skaitymo sutrikimai.



Normali fizinė raida – stambioji motorika

Stambioji motorika - tai vaiko kūno raumenys, fizinės galios, judesių
pusiausvyra, koordinacija.

Įgūdžiai, susiję su didesnių rankų, kojų ir liemens raumenų judėjimu,
pvz.: šliaužimas, bėgimas, šokinėjimas ir metimas, vadinami stambiąja
motorika.



• Kasdienės funkcijos, tokios kaip vaikščiojimas ir
bėgimas, žaidimų aikštelės įgūdžiai (pvz.,
laipiojimas).

• Sportiniai įgūdžiai (pvz., gaudyti, mesti ir mušti
kamuoliuką su lazda).

• Kasdieniai saviprižiūros įgūdžiai, tokie kaip
apsirengimas (kai reikia stovėti ant vienos kojos,
kad nepargriūtumėte), lipimas į automobilį ir
išlipimas, ar net įlipimas ir išlipimas į/ iš lovos.



• Vaiko gebėjimas išlaikyti tinkamą laikyseną dirbant prie stalo
(viršutinės kūno dalies atrama) turės įtakos jo gebėjimui lavinti
smulkiąją motoriką (pvz., rašyti, piešti ir kirpti).

• Taisyklingas sėdėjimas turi įtakos vaiko akademiniams įgūdžiams.



Stambiosios motorikos kategorijos

➢ Lokomociniai gebėjimai (kūno kontroliavimo įgūdžiai).

➢ Manipuliaciniai gebėjimai (objekto kontroliavimo įgūdžiai).



Lokomotoriniai (judamieji) judesiai

• Visuma žmogaus judesių, kuriais jis keičia savo vietą erdvėje.
Pagrindiniai judesiai yra ėjimas ir bėgimas.



Manipuliavimo įgūdžiai

Stambūs kūno judesiai, kurių metu jėga perduodama arba gaunama iš
objektų.

Manipuliaciniai judesiai:

✓Metimas

✓Gaudymas

✓Spardymas

✓Smūgiavimas

✓Atšokimas

✓Kamuolio ridenimas





• Savarankiškai
naudojasi tualetu.

• Savarankiškai valgo, geba
naudotis įrankiais.

• Savarankiškai
apsirengia
(galima minimali
priežiūra).



Stambioji motorika - ikimokyklinis amžius

✓ Gera koordinacija – rankų, kojų ir kūno derinimo;

✓ Gera pusiausvyra – šokinėja, išlaiko pusiausvyrą stovint užsimerkus,
ant vienos kojos;

✓ Eina nuo kulno iki pirštų galų;

✓ Geba greitai eiti pirmyn, atgal.



Stambioji motorika - mokyklinis amžius

✓Gera judesių koordinacija (ypač, akies rankos koordinacija);

✓Geba mesti ir pagauti teniso dydžio kamuoliuką;

✓Bėga judriai ir greitai;

✓Gerai lipa laiptais ir pirmyn, ir atgal;

✓Geba šokinėti per objektus, keliais laipteliais žemyn.



Stambioji motorika – mokyklinis amžius

✓Geba laikytis taisyklių aktyvioje veikloje – staigiai
sustoti, apibėgti;

✓Geba atlikti motorinių veiksmų seką;

✓Trumpas reakcijos laikas – į krintančius objektus,
judančias transporto priemones;

✓Koordinuoja judesius plaukiant, važiuojant
dviračiu;

✓Ieško aktyvių veiklų, ilgai nepavargsta.



Sutrikusi stambioji motorika

Vaikai dažnai vengia fizinės veiklos, ypač tokios, kuriai reikalingas
sudėtingas motorinis elgesys:

• Savipriežiūra;

• Šokiai;

• Gimnastika;

• Plaukimas;

• Gaudyti ar mesti kamuolį.



➢ Negeba bėgti įvairiais būdais: ant
pirštų, plačiu žingsniu, aukštai keliant
kelius;

➢ Nemoka laipioti kopetėlėmis;

➢ Sunku derinti judesius, norint
ridenti kamuolį, taikyti į vartus, į
daiktus (kėglius, kaladėles);

➢ Negeba šokinėti ant vienos kojos;

➢ Negeba šokti į viršų, siekiant
daikto;

➢ Sunku pralįsti pro virvutę, lanką
priekiu, šonu;

➢ Negeba mesti kamuolio draugui
viena ranka, sugauti metamo
kamuolio abiem rankom.



Stambiosios motorikos lavinimas





Normali fizinė raida – smulkioji motorika

➢ Smulkioji motorika ir jos įgūdžiai apibrėžiami kaip judesiai,
atliekami raumenų, atsakingų už pirštų judesius. Smulkiosios motorikos
sėkmingam vystymuisi, judesio ir veiksmo atlikimui reikalingas
regimasis suvokimas, motoriniai gebėjimai ir šių savybių tarpusavio
sąveika.

➢ Kartojant judesius daug kartų jie tobulėja ir siekiant daiktus vaikas
sugebės tiksliai įvertinti atstumą ir gebės savo ranka pasiekti objektus.



Smulkiosios motorikos sudėtinės dalys

• Pirmoji sudėtinė dalis yra – stabilumas.
Stabilumas priklausomas nuo vaiko
gebėjimo išlaikyti pusiausvyrą ir raumenų
jėgą. Jis leidžia išlaikyti pusiausvyrą tuo
metu, kai viena ranka atlieka judesį.
Smulkiosios motorikos raidai svarbūs trijų
sistemų stabilumas (kūno, pečių ir rankų).



• Antroji sudėtinė dalis – abipusė
rankų koordinacija. Abipusės rankų
koordinacijos apibrėžimas apibūdina
kaip gebėjimą efektyviai naudoti abi
rankas kasdieninėje veikloje.
Pavyzdžiui dėl rankų koordinacijos
viena ranka galima laikyti popierių,
o kita ranka kirpti. Ji labai svarbi
apsirengimo procese, segant sagas ar
užtraukiant užtrauktuką.



• Trečioji sudėtinė dalis yra – pojūčiai.
Išoriniais jutimo organais gaunamos
informacijos suvokimas galvos
smegenyse vadinamas pojūčiais.
Pojūčiai gali būti uoslės, lytėjimo,
klausos, skonio, pusiausvyros.
Pojūčių dėka gauname sensorinę
informaciją iš aplinkos ir jų pagalba
jaučiame savo rankų, pirštų, viso
kūno padėtį, judėjimą ir suvokiame
mus supančią aplinką.



• Ketvirtoji sudėtinė dalis -
vikrieji plaštakos judesiai.
Šie judesiai pradeda formuotis
tik tada, kai vaikas pats
savarankiškai sugeba sugriebti
žaislą ar daiktą ir bando atlikti su
juo taisyklingus veiksmus.



Judesių formavimuisi yra svarbūs keturi gebėjimai: daikto sugriebimas
ir paleidimas, nykščio valdymas, koordinuoti riešo bei pirštų judesiai ir
pincetinis griebimas.



Rankos funkcijos formavimosi raidai yra išskiriami pagrindiniai įgūdžių
susiformavimai:

• Siekimas

• Išlaikymas

• Paleidimas

• Manipuliacija delne

• Naudojimasis abiem rankomis



Smulkioji motorika – ikimokyklinis amžius

• Geba naudotis rašymo priemonėmis;

• Geba piešti nesudėtingas formas (pvz.: apskritimą, kvadratą);

• Geba nupiešti žmogų (bent iš 3 dalių);

• Geba nukopijuoti lengvus objektus (pvz.: trikampį, kvadratą);

• Geba naudotis žirklėmis, kirpti tiesia linija.



7 metai6 metai



• Vaiko pasirengimas rašymui vertinamas pagal tai, kokias figūras jis
gali nukopijuoti.

• Iki dešimtųjų metų vystosi gebėjimas atlikti asimetrinius ar identiškus
dviejų rankų judesius.



Sutrikusi smulkioji motorika

• Negeba kontroliuoti rašymo priemonės, kai spalvina, piešia ar rašo;

• Ima smulkius daiktus visu delnu;

• Greitai pavargsta spalvindamas, piešdamas ar rašydamas;

• Spalvina/ piešia/ rašo netvarkingai ir lėtai;

• Nesilaiko linijų.



Rašymo priemonę laiko ne trimis pirštais



5 metai 6 metai



• Stipriai spaudžia rašymo priemonę;

• Neįspaudžia rašymo priemonės (matomas neryškus vaizas lape).

8 metai 6 metai



Vaikai dažnai vengia mokyklinių įgūdžių
reikalaujančios veiklos, taip pat, reikalauja
pagalbos įvairiose savęs apsitarnavimo
veiklose:

• Vengia/ negeba užsirišti batraiščių;

• Negeba užsisegti sagų, užtrauktuko;

• Vengia/ negeba naudotis valgymo įrankiais.



Smulkiosios motorikos lavinimas

• Figūrėlių dėjimas į dėžutes su išpjovomis;

• Pupų, žirnių, akmenukų rinkimas pagal dydį į indelius;

• Stambių ir smulkių karoliukų vėrimas ant siūlo, virvelės;

• Siūlų kamuoliuko vyniojimas;

• Įvairių mazgų ryšimas;

• Sagų segiojimas.





Normali pažinimo funkcijų raida

Tai žmogaus psichikos savireguliacijos
nervinį pagrindą sudarančios funkcijos,
nuo kurių priklauso sprendimai, dėmesio
paskirstymas, emocijų ir veiksmų
valdymas, savikontrolė.



Pažinimo funkcijos skirstomos į bazines ir aukštesniąsias

Baziniai kognityviniai procesai:

• Dėmesio kontrolė;

• Pažinimo impulsų slopinimas bei slopinimo kontrolė;

• Trumpalaikė arba darbinė atmintis;

• Pažinimo funkcijų lankstumas.



Aukštesniosios vykdomosios funkcijos

• Lygiagrečiai vienu metu naudoja keletą bazinių procesų, apima
planavimą ir sklandų intelektą − samprotavimą ir problemų sprendimą.



• Žinios - įsiminti informaciją;

• Supratimas - supratimas, kas buvo perduota;

• Taikymas - bendrųjų sąvokų naudojimas problemoms spręsti;

• Analizė - informacijos suskaidymas į dalis, kad būtų galima pamatyti
sąsajas tarp idėjų;

• Sintezė - kažko naujo kūrimas organizuojant informaciją į naujus
santykius ar modelius;

• Vertinimas - nuspręsti, kokius metodus taikyti problemoms spręsti.



Pažinimo funkcijų raida - ikimokyklinis amžius

• Turi daugiau nei 2000 žodžių žodyną;

• Kalba sakiniais iš 5 ar daugiau žodžių ir visomis kalbos dalimis;

• Geba atpažinti įvairias monetas;

• Geba suskaičiuoti iki 10;

• Geba atsiminti skaičių sekas (pvz.: telefono numerį);

• Gali tinkamai įvardyti spalvas;

• Pažįsta skaičius ir žino jų reikšmes, vertę;

• Geba sutelkti dėmesį 15 min ir ilgiau.



• Žaidžia vaizduotės žaidimus (pvz.: apsimeta, kad keliauja į mėnulį);

• Suvokia dienos/ nakties sąvokas;

• Pažįsta laiką;

• Geba vykdyti 3 komandas iš eilės.



Pažinimo funkcijų raida - mokyklinis amžius

• Skaitymą geba sieti su turiniu;

• Geba sutelkti dėmesį maždaug 1 valandą (iki 9 metų);

• Kalboje vartoja paprastus, bet užbaigtus sakinius (5 -7 žodžiai);

• Mokantis mokykloje – gramatika, tarimas tampa įprasti, vartoja vis
sudėtingesnius sakinius;

• Geba paaiškinti daiktus ir jų naudojimą;

• Geba skaityti amžių atitinkančias knygas.



• Geba skaičiuoti atgal;

• Pradeda suprasti trupmenas;

• Pažįsta kairę ir dešinę rankas;

• Geba įvardyti mėnesius ir savaitės dienas, eilės tvarka;

• Geba kopijuoti sudėtingas formas (pvz.: deimantą);

• Geba vykdyti 5 komandas iš eilės;

• Supranta erdvės sąvoką.



• Gali atsakyti į klausimus (pvz.: „kodėl“);

• Klausia kitų, įskaitant tėvus;

• Užduoda klausimus, susijusius su prasme ir tikslu;

• Geba jaustis atsakingu;

• Suvokia kada sakoma „atsiprašau“;

• Rodo mažiau agresyvų elgesį;

• Perauga ankstesnes vaikystės baimes;

• Priima kitus požiūrius (bet gali jų nesuprasti);



• Dažni fiziniai nusiskundimai (pvz.: gerklės, pilvo ar rankų ar kojų
skausmai) - gali būti tiesiog dėl padidėjusio vaiko kūno suvokimo.

(Nors dažnai nėra tokių skundų fizinių įrodymų, nusiskundimus
reikėtų ištirti, kad būtų pašalintos galimos sveikatos būklės)



• Pagrindinės draugystės – su tos pačios lyties atstovais;

• Gali turėti geriausią draugą/ draugę;

• Priešingos lyties atstovai atrodo “keisti”;

(Artėjant paauglystei vaikai tampa mažiau neigiami priešingos lyties
atžvilgiu)



Melas, apgaudinėjimas ir vagystė yra elgesio pavyzdžiai, kuriuos
mokyklinio amžiaus vaikai gali „išbandyti“, kai mokosi derėtis dėl
šeimos, draugų, mokyklos ir visuomenės jiems keliamų lūkesčių ir

taisyklių. 



Sutrikusi pažinimo funkcijų raida

Pažinimo funkcijų vėlavimo požymiai gali
būti:

• Sunku atkreipti dėmesį, net ir trumpą
laiką;

• Nesugebėjimas sėdėti ramiai bet kurį
laiką;

• Nepaprastai ilgai užtrunka atlikti užduotis,
pvz.: namų darbus ar rašyti testus.



• Prasta atmintis prisimenant išmoktus faktus ar kelių
žingsnių rašytines instrukcijas;

• Silpni klausymo įgūdžiai ir sunku atsiminti žodines
instrukcijas;

• Skaitymo, rašybos, žodyno ir supratimo sunkumai;

• Sunku planuoti ir nustatyti prioritetus.



Jei vaikas turi pažinimo įgūdžių problemų, tai turės didžiulį poveikį mokyklos
rezultatams, nebent bus suteikta pagalba.

• Nenuoseklūs mokymosi rezultatai:

* Vieną dieną vaikas gali susidurti su įvairiomis mokymosi problemomis, kitą
dieną viskas klostysis sklandžiai, bet kitą dieną viskas grįžta į pradinę padėtį.

• Vaikas, turintis pažinimo funkcijų vėlavimą, dažnai nuvertina save, nėra
motyvuoti.

* Tai persilieja iš mokyklos į socialinį bendravimą su šeima ir draugais. Šie
jausmai dažnai pasireiškia netinkamu elgesiu.



Pažinimo funkcijų lavinimas





Autizmas

➢ Neurologinis raidos sutrikimas, kuris paliečia kalbos ir bendravimo,
socialinių įgūdžių ir elgsenos vystymąsi.

➢ Įvairiapusis vystymosi raidos sutrikimas, kuriam būdingos raidos
anomalijos ir pažeidimai, išryškėjantys iki 3 metų amžiaus, ir
pasireiškiantis 3 veiklos srityse.

➢ Berniukams šis sutrikimas nustatomas tris kartus dažniau, nei
mergaitėms.



Autizmo sunkumo laipsniai

• Atipinis autizmas. Būdingi keli autizmo požymiai, pakankamai
aukštas intelektas.

• Lengvas autizmas. Būdingi socialinės sąveikos sutrikimai. Vaikai
būna prisirišę prie tam tikrų daiktų, priešinasi rutinos pasikeitimams,
nežymiai sutrikęs intelektas, turi šnekamosios kalbos pradmenis.

• Vidutinio sunkumo autizmas. Vaikų ribota socialinė sąveika,
stereotipinis elgesys (pvz.: supimasis, plojimas rankomis), ribotas
kalbos funkcionavimas bei sutrikęs intelektas.

• Sunkus autizmas. Vaikai yra socialiai abejingi, būdingi
komunikacijos ir kalbos bei intelekto sutrikimai.



Pagrindiniai autizmo požymiai



Autizmas ir gretutinės ligos

Autizmas



Pagalbos būdai dirbant su autizmą
turinčiais vaikais

❑ Svarbu siekti kuo ankstyvesnio sutrikimo identifikavimo ir laiku
taikomos intervencijos;

❑ Visai mokyklos bendruomenei svarbu suprasti autizmui būdingus
bruožus, žinoti sutrikimo ypatumus;

❑ Būtinas aktyvus bendradarbiavimas su tėvais, pagalba šeimai,
sudarant paramos šeimai planą;

❑ Tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai vaiko ugdymo ir pagalbos jam
teikimo tikslai turėtų būti orientuoti į vaiko socializaciją;

❑ Nepriklausomai nuo vaiko kalbinių galimybių ypatingą dėmesį
reikėtų kreipti į komunikacijos gebėjimų ugdymą.



• Ugdymas turėtų vykti atsižvelgiant į šios grupės mokinių mokymosi
ypatumus, turi vyrauti struktūruotas, vizualinis mokymas.

• Šie vaikai turi turėti vietą, kurioje leis laiką pertraukų metu;

• Išimtys labai svarbios vaikams, turintiems autizmą, todėl
rekomenduojama iš anksto informuoti apie numatomą naują veiklą
pertraukos metu.



• Kiekvienas mokinys turi turėti savo vietą klasėje;

• Vietos klasėje keisti negalima;

• Reikia sudaryti galimybę naudotis ausinėmis;

• Vizualizuoti dienos ir savaitės veiklą.



Dienotvarkės



Žetonų sistema

Tai užsąlygoto pastiprinimo sistema, kurios metu žetonai

gaunami už tikslinį elgesį ir vėliau iškeičiami į apčiuopiamą

paskatinimą. Žetonai, lipdukai, štampukai.



Paskatinimas turi būti
asmeninis.

Suteikite jį iš karto. Darykite tai dažnai.

Naudokite socialinį 
paskatinimą.

Skatinti tik nusipelnius. 



"Kaip suteikiamas paskatinimas
yra daug svarbiau už tai kiek jo suteikiama"

B. F. Skinner.



Aspergerio sindromas

*Tai autizmo spektro smegenų vystymosi pakitimas,
pasireiškiantis emocinio ryšio deficitu bei sunkumais
bendraujant su žmonėmis.

*Asmuo su Aspergerio sindromu gali pasirodyti keistas,
turintis bendravimo, tarpusavio supratimo, emocinio
kontakto problemų. Gydymo būdų nėra, tačiau turintis
sindromą asmuo visgi gali sėkmingai integruotis į
visuomenę.



• Išskirtinai jautrūs, pastabūs ir išrankūs maisto kvapui, skoniui,
išvaizdai, konsistencijai (gali būti linkę maitintis panašiu maistu);

• Sprendimus priima lėtai, pastebimai daug svarsto, vertina, skaičiuoja
ar planuoja, tačiau veiklą vykdo efektyviai ir kokybiškai.



• Esant susidomėjimui - klausimai ir komentarai dažnai labai tiesūs ir
konkretūs, kurie aplinkinius gali gluminti ar trikdyti.



• Būdinga kurti ritualus;

• Būdinga priklausomybė nuo įprastos tvarkos, rutinos;

• Kalba monotoniškai, be emocinio atspalvio;

• Mažai gestikuliuoja;

• Nekeičia veido išraiškų bendraujant;

• Nežiūri į šalia esantį;

• Nekreipia dėmesio, jei pašnekovui vystoma tema – neįdomi;



• Pastabūs detalėms, smulkmenoms, į kurias dauguma
neatkreipia dėmesio;

• Įsimena ir perpranta taisykles, įstatymus, procesus,
sistemas, pastebi ir sumaniai patobulina ar išnaudoja jų
spragas;

• Itin atidūs savo rašymui ir kalbai, išreikšdami tiksliai
tai, ką norėjo;

• Itin gabūs matematikai, kompiuterijai, struktūroms
imliuose užsiėmimuose, protiniuose žaidimuose.



Pagalbos būdai, dirbant su Aspergerio sindromą
turinčiais vaikais

• Išmokykite vaiką laukti savo eilės ir paprašykite pagalbos;

• Surenkite "generalinę repeticiją" dalyvaujant kitam vaikui;

• Skatinkite vaiką žiūrėti kitų vaikų žaidimo vaizdo įrašą;

• Žaiskite su vaiku vaidybinius žaidimus.



• Pagirkite vaiką už parodytą draugiškumą;

• Skaitykite socialines istorijas, padėsiančias vaikui suprasti tam tikras
socialines situacijas;

• Taikykite socialinių ženklų metodiką, padedančią išmokti socialinius
gestus ir išvengti socialinių "avarijų”.



• Ieškokite bendrų interesų tarp panašiai mąstančių vaikų;

• Padėkite vaikui suprasti, ko nereikia sakyti;

• Užtikrinkite, kad popamokinės socialinės patirtys būtų trumpos,
struktūruotos, prižiūrimos, sėkmingos ir savanoriškos;

• Įtraukite vaiką į socialinių įgūdžių grupes;

• Parenkite programą bendraamžiams apie tai, kaip žaisti ir draugauti su
turinčiuoju Aspergerio sindromą.





Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas

Neurologinis sutrikimas, kurio pirmi požymiai pasireiškia vaikystėje ir
pasižymi perdėtu aktyvumu, užmaršumu, impulsyvumu, aplaidumu, 

išsiblaškymu. 



• Būdingas nedėmesingumas – nesugebėjimas išlaikyti dėmesio,
vienodai kokybiškai atlikti pasikartojančių užduočių, užbaigti pradėtą
darbą;

• Būdingas impulsyvumas – negebėjimas planuoti veiksmų bei
pasirinkimų, sulaukti savo eilės;

• Būdingas nuolatinis skubėjimas bei judėjimas, įkyrus ar
neprognozuojamas elgesys.



• Pasireiškia emociniai protrūkiai ar “šuoliai” – itin lengvai susierzina,
audringai reaguoja net į silpnus dirgiklius;

• Būdingas išsiblaškymas - itin lengvai dingstantis ar atitraukiamas
dėmesys;

• Bendraujant pasireiškia šokinėjimas nuo vienos minties prie kitos;

• Dažnai pasireiškia aplaidumas bei užmaršumas.



Pagalbos būdai dirbant su vaikais, 
turinčiais aktyvumo ir dėmesio sutrikimų

• Užduoties atlikimo trukmė

Žinodami, kad šie mokiniai tik kurį laiką sukoncentruoja dėmesį, turime
pateikti trumpas užduotis, o šalia pateikti tikslią atraminę medžiagą.
Ilgesnes užduotis būtina skaidyti dalimis, atlikti etapais.

• Tiesioginiai nurodymai

Mokiniai labiau sukoncentruoja dėmesį, kai jiems vadovauja mokytojas,
ir blogiau, kai dirba vieni, tačiau kai tik vaikas parodys, kad gali būti
savarankiškas, reikėtų pasitikėti juo ir leisti jam veikti pačiam.



• Kontrolė

*Labai svarbus tinkamas darbo vietos parinkimas.
Mokiniams turėtų būti klasėje parinkta vieta
netoli nuo mokytojo darbo stalo, kad būtų
įmanoma nuolatinė pagalba ir kontrolė.

*Pašalinti aplinkinius blaškiklius.



• Tvarkaraštis

Savireguliacijos sutrikimą turinčių mokinių
darbingumas per dieną progresyviai silpnėja.
Todėl sudėtingesnes mokomąsias užduotis
(sunkesnes pamokas) pateikite ryte. Po pietų,
kai dėmesingumas bei darbo tempas
pablogėja, turi būti skiriamos aktyvesnės
užduotys.



• Naujovė

*Mokinių dėmesingumą pagerina naujai,
įdomiai, motyvuotai pateikta mokomoji
medžiaga.

*Į mokymą įvedus naujoves, pritaikius dar
nežinomus elementus (spalvas, formas,
tekstūras), sumažėja netikslingas vaikų
aktyvumas, padidėja dėmesingumas,
pasiekiama geresnių rezultatų, tai skatina
vaiką veikti savarankiškai.



• Struktūra ir organizacija

*Labai svarbu apgalvotai suplanuoti pamokas, o jose akcentuoti
esminius dalykus.

*Medžiaga turi būti glausta, aiški ir struktūriška, svarbios antraštės ir
paantraštės paryškintos. Mokinys sėkmingiau dalyvaus veikloje, kai
žinos pamokos ar užduoties planą.



• Darbas bendraamžių grupėje

Darbas mažose mokinių grupelėse, moko savireguliacijos sutrikimų
turintį vaiką įsijungti į bendrą darbą, suteikia galimybę patirti sėkmę,
ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.



• Priminimai

Šie mokinai dažnai pamiršta atsinešti į klasę reikiamas priemones.
Rekomenduojama mokiniui užsivesti sąsiuvinius reikalingoms
priemonėms, namų užduotims pasižymėti. Tai padeda ir tėvams
kontroliuoti namų užduočių atlikimą.

• Vaizdinės priemonės ir taisyklės

Ypatingą dėmesį skirti elgesio taisyklėms klasėje. Elgesio taisyklės turi
būti tikslios, aiškios, dažnai primenamos ir pateikiamos vaizdinių
priemonių pagalba. Patariama vaizdines priemones išdėstyti visoje
klasėje (ne vienoje vietoje). Taip pat būtina analizuoti galimas taisyklių
laužymo pasekmes.



• Produktyvus fizinis judėjimas

*Šiems mokiniams sunku ramiai sėdėti, todėl reikia suplanuoti aktyvų
fizinį judėjimą.

*Mokytojas per pamoką gali suplanuoti aktyvias pertraukėles, skirti
įpareigojimus, kuriuos atlikdamas mokinys galėtų judėti.



Elgesio sutrikimai

• Elgesio sutrikimai pasireiškia
pasikartojančiu ir nuolatiniu
kitų teises pažeidžiančiu,
agresyviu ir provokuojamu,
įžūliu elgesiu;

• Elgesio sutrikimai nustatomi,
kai toks elgesys trunka ilgiau
nei 6 mėnesius, be to, būtina
atsižvelgti į vaiko amžiaus
tarpsniams būdingus elgesio
ypatumu.



Turintiesiems šių sutrikimų būdingi:

a) Pykčio proveržiai;

b) Dirglumas;

c) Irzlumas;

d) Šiurkštumas;

e) Nemandagumas;

f) Atsakomybės stoka;

g) Negebėjimas užsibrėžti ir siekti
tikslo, užuojautos.



Veiksniai, dėl kurių sutrikimas gali labiau pasireikšti:

• Per mažos erdvės ir jų stygius;

• Per didelis mokymo krūvis;

• Per aukšti pažangumo reikalavimai;

• Triukšmas;

• Psichologinė įtampa.



Elgesio problemos

• Vaiko atstūmimas, žeminimas gali paskatinti jį agresyviai elgtis.
Nepriimanti ir šalta mokyklos aplinka (paskatinimų, pagyrimų stygius,
vaiko veiklos nuvertinimas, individualios atsakomybės vaikui
nesuteikimas, bendraklasių patyčios).



Emocijų sutrikimai

• Būsena, kai vaikas tam tikrą emociją išgyvena su ypatingu stiprumu.

• Pasireiškia nerimu dėl savo elgesio, mokslų, namų darbų, egzaminų,
ateities.

• Įprastos veiklos vengimu, nuolatine liūdna nuotaika, nelaimingumu,
irzlumu, jautrumu, ankstesnio susidomėjimo praradimu bei nuovargiu
ir įtampa.



Pagalba dirbant su vaikais, turinčiais
elgesio ir emocijų sutrikimų

• Palaikykite akių kontaktą, prieikite arčiau mokinio, naudokite
neverbalinį kontaktą, ištarkite mokinio vardą;

• Užduokite klausimą (“Ar kilo kokia problema?”, “Gal galiu tau
padėti?”), palaikykite, pasiūlykite pagalbą, naudokite priminimus,
nukreipkite dėmesį (“Man reikėtų, kad tu...”)

• Perpsėkite, paaiškinkite pasekmes (“Jei tu darysi taip, tai atsitiks tai ir
tai... Tu gali rinktis...”)



• Mokinių elgesiui valdyti gali būti naudojama
trijų spalvų (“šviesoforo”) sistema ir matuokliai
(mokinių mokymui valdyti balso garsumą
skirtingose situacijose – diskutuojant grupėje,
dirbant poromis. Tai padeda išvengti triukšmo
klasėje).

• Pastebėti, kai mokinys elgiasi gerai ir pastiprinti
jo elgesį pagyrimu ar paskatinimu.









✓Tas elgesys, kurio pagalba vaikas susilaukia dėmesio, už kurį yra
skatinamas, ateityje linkęs kartotis, o ignoruojamas – silpnėti ir
išnykti.

✓Reikėtų stengtis kiek įmanoma neakcentuoti probleminio vaiko
elgesio, bet visokeriopai skatinti pageidaujamą, priimtiną elgesį.



Netinkamo elgesio keitimas

• Elgesio taisyklėms klasėje reikėtų skirti ypatingą dėmesį.

Jos turi būti tikslios, aiškios, pateikiamos naudojant vaizdines
priemones.

Numatyti tinkamus skatinimo būdus, kurie stiprintų ir palaikytų
teigiamą jo elgesį.

Paskatinimams bei apdovanojimams galima panaudoti įvairių simbolių
ar taškų sistemą.



Rekomendacijos kaip dirbti su vaikais, 
turinčiais emocijų sutrikimų

• Taisyklės ir rutina

Taisyklės sukuriamos mokslo metų pradžioje, turi būti suprantamos,
užrašytos, paprastos, formuluotės pozityvios. Geriausia iki 6 taisyklių.

Svarbu numatyti, kas nutiks sulaužius taisyklę ir visada laikytis
numatytų pasekmių. Vaikui sulaužius taisyklę, svarbu reaguoti ramiai,
aiškiai išaiškinti, kokios bus pasekmės.

Svarbu, kad vaikas suprastų, kodėl pasekmės reikalingos, kad ugdytųsi
atsakomybės už poelgius jausmas.

Dienos pradžioje naudinga peržvelgti, kas bus veikiama dienos eigoje,
kadangi rutina padeda vaikui jaustis stabiliau.



• Skatinti ir palaikyti teigiamą elgesį

Baudimas už blogą elgesį nėra pakankamai veiksmingas ir dažnai tik dar
labiau pablogina padėtį, todėl daug geriau yra apdovanoti ir teigiamais
būdais skatinti norimą elgesį.



Sensorinė integracija

➢ Centrinės nervų sistemos gebėjimas jungti, sisteminti ir įvertinti per
jutimus iš kūno bei aplinkos gaunamą informaciją.

➢ Sutrikusi sensorinė integracija pasireiškia neadekvačiomis
reakcijomis į sensorinius dirgiklius bei keistu elgesiu.





Sensorinė sistema: mūsų jutiminė sistema

1. Rega;

2. Klausa;

3. Skonis;

4. Uoslė;

5. Taktilinė sistema;

6. Vestibiulinė sistema;

7. Proprioreceptinė sistema;

8. Interoreceptinė sistema (kūno
suvokimo).



Per stiprios reakcijos į lytėjimo dirgiklius



Reakcijos į taktilinius dirgiklius 
• Neigiamai reaguoja į 

švelnius prisilietimus, 
galvos glostymą;

• Ypatingai nemėgsta tam 
tikros faktūros medžiagų 
– šilko, vilnos.

• Lietus, vanduo bėgantis iš 
dušo gali erzinti ar sukelti 
skausmą – skausmą sukelia 
ar labai erzina drabužių 
etiketės;

• Jautriai reaguoja net ir į 
mažus įbrėžimus ar 
skausmą; ypatingai 
nemėgsta plaukų kirpimo 
ar plovimo - nemėgsta, kai 
kas nors plauna ar liečia 
veidą.

• Nemėgsta, kai žmonės 
stovi prie jo labai arti;

• Negali stovėti eilėje ;

• Nevaikšto basas ant žolės, 
kilimo ar smėlio; 

• Vaikšto tik ant pirštų galų.



Reakcijos į garso dirgiklius

• Užsidengia rankomis 
ausis, jeigu kyla 
triukšmas;

• Valgykloje užsidengia 
ausis.

• Negali dalyvauti kūno
kultūros pamokose dėl
triukšmo salėje;

• Išbėga iš tualeto, kai
pradeda bėgti vanduo;

• Skambutis į pamoką gali
sukelti skausmą.

• Erzina šaldytuvo 
burzgimas, laikrodžio 
tiksėjimas;

• Atsisako eiti į koncertus, 
filmus,teatrus dėl per 
didelio triukšmo.



Reakcijos į vizualinius dirgiklius

• Nori nešioti akinius nuo 
saulės kambaryje;

• Pameta eilutę knygoje, 
kurioje skaitė.

• Kalbėdamas nežiūri į 
akis, žiūri pro šalį;

• Ryškios šviesos gali 
sukelti galvos skausmą.

• Dažnai atsitrenkia į 
daiktus ar žmones;

• Užsidengia rankomis 
akis, jei per daug 
vizualinių dirgiklių.



Reakcijos į propriorecepcijos dirgiklius 
• Nesiseka sportuoti, 

sunku pagauti ir mesti
kamuolį;

• Labai smarkiai 
spaudžia rašymo 
priemonę, rašydamas 
gali net pradrėksti 
popierių.

• Daiktai atrodo per 
sunkūs;

• Gulint ant pilvo, sunku 
išlaikyti pakeltą galvą, 
rankas ir kojas vienu 
metu.

• Judesius atlieka per 
stipriai: tranko duris, 
atsitrenkia į daiktus, 
gali netgi sužeisti 
gyvūnus.



Reakcijos į vestibulinius dirgiklius

• Mušasi, kai yra 
pakeliamas nuo žemės

• Būdinga nenatūrali; 
aukščio ir kritimo baimė.

• Kyla panika, jei yra 
pastumiamas iš nugaros;

• Sunku išmokti važiuoti 
dviračiu;

• Sunku stovėti ant vienos 
kojos, ypač užrištomis 
akimis.

• Nemėgsta, kai yra žemyn 
galva (kūlversčių);

• Nemėgsta suptis 
karusele, laipioti 
kopėčiomis.



Reakcijos į kvapus

• Nemėgsta tam tikrų 
kvapų;

• Dažnai kalba, kaip 
neskaniai kas nors 
kvepia.

• Atsisako valgyti 
maistą dėl kvapo;

• Gali pykinti kvapai 
tualete ar vonioje.

• Erzina kokių nors 
kvepalų kvapas;

• Atsisako eiti į 
svečius dėl kvapo 
tuose namuose.



Reakcijos į skonį

• Labai išrankus 
maistui;

• Atsisako valgyti dar 
nevalgytų patiekalų 
kavinėje ar restorane.

• Nemėgsta aštraus, 
sūraus maisto;

• Gali valgyti tik 
šaltus ar tik karštus 
patiekalus.

• Gali pykinti nuo 
dantų pastos;

• Ypač nemėgsta, 
atsisako eiti pas 
dantistą.



Reakcijos į interorecepcinius dirgiklius

✓Gali valgyti daugiau nei kiti vaikai, kad nejaustų alkio arba visai
nevalgyti, kad nejaustų sotumo jausmo;

✓Gali naudotis tualetu dažniau nei būtina, nes jiems nepatinka pilna
šlapimo pūslė;

✓Jautriau jaučia kūno pojūčius (skausmą, kraujavimą ar kt.);

✓Greitai pasijaučia pavargę;

✓Perdėtai reiškia emocijas (jei pyksta, tai labai smarkiai, jei džiaugiasi,
taip pat ir kt.);



Per silpnų reakcijų į dirgiklius simptomai



Reakcijos į taktilinius dirgiklius

• Liečia kiekvieną daiktą ir žmogų;

• Nekreipia dėmesio, nereaguoja į sužeidimus, sumušimus;

• Nekreipia dėmesio į tai, jog rankos ar veidas nešvarūs;

• Gali kandžioti, žnaibyti save, daužyti ar linguoti galvą.



Reakcijos į garsus

• Nekreipia dėmesio į žodinius nurodymus,
pateikiamas instrukcijas;

• Stengiasi bet kokiu būdu sukelti triukšmą:
girgždina kėdę, daužo pieštuku per stalą;

• Mėgsta labai garsią muziką;

• Atlikdamas užduotis garsiai kalba pats sau
- dažnai prašo pakartoti užduotis.



Reakcijos į vestibulinius dirgiklius

• Nuolatinis judėjimas, negali pabūti
ramiai;

• Mėgsta būti mėtomas į viršų;

• Gali suptis ilgą laiką ir neapsvaigti;

• Nuolat šokinėja ant baldų;

• Visiškai nebijo aukščio;

• Sėdėdamas nuolat supasi, kraiposi ar
judina kojas - mėgsta greitus ir
staigius judesius.



Reakcija į kvapus

• Nejaučia, kad maistas sugedęs;

• Nesugeba diferencijuoti kvapų;

• Nejaučia nemalonių kvapų – dūmų, degėsių.



Reakcijos į vizualinius dirgiklius

• Sunku atskirti panašiai atrodančias raides p ir q, b ir d;

• Sunku surasti drabužius spintoje, reikiamus popierius ant stalo, žaislus
žaislų dėžėje;

• Sunku akimis sekti judantį daiktą;

• Sunku skirti spalvas, dydžius, formas;

• Perrašydamas sukeičia raides vietomis;

• Sunku surasti skirtumus paveikslėliuose.



Reakcijos į interorecepcinius dirgiklius

• Sunku „jausti“ savo emocijas;

• Ne taip prisitaikę prie kūno ženklų, kurie padeda interpretuoti
emocijas;

• Nesugebėjus jausti ir interpretuoti tų kūno pojūčių, sunkiau aiškiai
atpažinti emocijas;

• Ištroškus negali pasakyti, kad yra ištroškęs (per silpnai jaučia);

• Kai šlapimo pūslė pilna/ yra poreikis tuštintis, nesuvokia noro
šlapintis/ tuštintis;

• Jei jaučia nusivylimą, nežino kaip paaiškinti, kas neramina.



Sensoriniai sutrikimai paveikia

Savipriežiūrą:

• Asmens higiena (plaukų šukavimas, nagų kirpimas, dantų valymas,
maudymasis);

• Apsirengimą – atsisako apsirengti tam tikros faktūros drabužius (vilna)

• Valgymą - atsisako valgyti tam tikros konsistencijos maistą.



Bendravimo sunkumai:

• Vengia naujų žaidimų stengdamasis išvengti naujų sensorinių
dirgiklių;

• Vaikui kyla sunkumų kai prie jo liečiasi kiti vaikai.



Mokymosi sunkumai:

• Nauja aplinka;

• Skambutis į pamoką, triukšmas koridoriuose pertraukų metu;

• Ne vikrumas kūno kultūros pamokose, sunku nusėdėti vienoje vietoje.



Sensorinė perkrova



Pagalba dirbant su vaikais, turinčiais
sensorinės integracijos sutrikimų



Sensorinės integracijos sutrikimai -
taktiliniai dirgikliai - korekcija

Įvairių faktūrų 
medžiagos

Piešimas pirštais

Žaidimas smėlyje

Maišyti tešlą



Sensorinės integracijos sutrikimai - garso
dirgikliai - korekcija

• Supažindinti vaiką su muzikos instrumentais ir jų skleidžiamais
garsais;

• Klausytis paukščių ar gyvūnų;

• Įrašyti kiemo garsus ir paleisti įrašą;

• Atpažinti ir įvardyti garsą.



Sensorinės integracijos sutrikimai –
vizualiniai dirgikliai - korekcija

• Sudaryti sąrašą veiklų kas bus atliekama, einant į grupinius
užsiėmimus - kad vaikas sutelktų dėmesį į atliekamą užduotį.
Tai gali padėti apsisaugoti nuo kvapų ir garsų;

• Leiskite vaikui kalbėti iš klasės kampo arba atskiros erdvės;

• Paruoškite vaikui planą, ką daryti, patekus į labai stimuliuojančią
aplinką;

• Praneškite kitiems, kas vaiką dirgina (grupės vaikams, kolegoms).

• Leiskite vaikui anksti išeiti iš įvykių, kada pajus, kad dirgiklių per
daug.



Sensorinės integracijos sutrikimai -
prorpiorecepciniai dirgikliai - korekcija

Tempimo/spaudimo 
pratimai

Stiprūs 
apkabinimai

Stumti traukti 
vežimėlį, kėdes

Rankos lenkimas



Sensorinės integracijos sutrikimai -
vestibuliniai dirgikliai - korekcija

Supimasis ant 
kėdės ar 
supynių

Važiavimas 
dviračiu, 

paspirtuku

Balansavimas ant 
terapinio kamuolio

Vaikščiojimas
nestabiliais 

paviršiais(žolės 
smėlio)



Sensorinės integracijos sutrikimai – kvapų 
dirgikliai - korekcija

• Padėkite mokiniui kėdę šalia atviro lango valgomajame ir padėkite jį
toliau nuo virtuvės;

• Paraginkite mokinį dalį pietų suvalgyti valgomajame, o po kelių
minučių arba kai kvapai pradeda dirginti, leiskite veikui pereiti kitur;

• Mokykite vaiką uždengti nosį audiniu;

• Išmokykite parodyti, kad kvapas yra nemalonus - žodžiu arba vaizdine
užuomina;

• Padėkite mokiniui pajusti jam patinkantį kvapą.



Sensorinės integracijos sutrikimai – kvapų 
dirgikliai - korekcija

• Pasirūpinkite tinkamais kvapniais daiktais klasėje ir nukreipkite
mokinį prie jų, kai bando užuosti žmonių ar potencialiai kenksmingų
medžiagų kvapą;

Kvepiančių daiktų pavyzdžiai gali būti:

• Aromaterapiniai aliejai;

• Rankų kremas;

• Šviežios žolelės.



Sensorinės integracijos sutrikimai – skonio 
dirgikliai - korekcija

• Maistas turėtų būti kuo patrauklesnis ir kuo lengviau valgomas;

• Maistą supjaustyti mažais gabalėliais arba pateikti nauju ar kūrybišku būdu;

• Draugai ir šeimos nariai turėtų stengtis rodyti gerą pavyzdį, parodydami,
kokia maloni gali būti įvairi mityba;

• Patartina vaiką pagirti už naujų maisto produktų išbandymą;

• Leisti vaikui padėti ruošti maistą, kad jis galėtų susieti maistą su malonumu
(jei yra galimybė). Vaikai gali būti labiau linkę išbandyti ką nors, ką padarė
patys;

• Vaikams, norintiems stimuliuoti burną, yra įvairių sensorinių žaislų,
įskaitant kramtomuosius kramtukus.



Rekomendacijos

• Įrengti atskirą kampelį klasėje, kur vaikas galėtų būti, kai jaučiasi per
daug stimuliuojamas;

• Neversti dirbti su tokiomis mokymo medžiagomis kaip: blizgančiais
klijais, smėliu, plastilinu;

• Organizuoti pertraukų metu judriuosius žaidimus ar užduoti raumenų
įtampos reikalaujančias užduotis (nunešti keletą knygų į vietą, sukelti
kėdes ant stalų, sustumdyti stalus, daryti atsispaudimus);

• Sudaryti sąlygas mokiniui valgyti ramioje vietoje, kartu galėtų valgyti
ir daugiau sensorinės integracijos sutrikimų turintys vaikai.



• Leisti vaikui laikyti rankose mėgstamą mažą daiktą (kamuoliuką,
gumytę plaukams, maišelį), kai mokiniui reikia susikaupti;

• Pertraukų metu leisti vaikui klausyti raminančios muzikos per ausines;

• Rekomenduojama kiekvienos dienos darbo planą pateikti mokiniui
(galima piešiniais).



• Nuolat sekti vaiko reakcijas (ar vaiko nepykina, ar neišsiplėtę
vyzdžiai, ar nesvaigsta galva, ar vaikas nėra per daug išraudęs ar
išbalęs);

• Atsiradus nors vienam iš paminėtų simptomų pratimą baigti ir taikyti
turinčius raminantį poveikį propriorecepcijos pratimus;

• Įvertinti, ar vaikui dar reikia stimuliuojančio poveikio, o gal jis jau per
daug įsiaudrinęs ir negali vykdyti duodamų nurodymų;

• Jeigu taip atsitinka – taikyti raminančius propriorecepcijos pratimus.



Protinis atsilikimas
Intelekto sutrikimas



Protinis atsilikimas

Sulėtėjusios arba neužbaigtos protinės raidos būsena, kai sutrinka
įgūdžiai, pasireiškiantys vystymosi metu ir lemiantys bendrąjį intelekto
lygį, t. y. pažintinius, kalbinius, motorinius ir socialinius sugebėjimus.



• Pasireiškia pažintinės veiklos, kalbinių,
motorinių gebėjimų pažeidimais, taip pat
adaptyvaus elgesio sutrikimu.

• Asmenims būdingas adaptyvaus elgesio
sutrikimas bent keliose (minimaliai
dvejose) iš nurodytų sričių: komunikacija,
savitvarka, buities, socialiniai, sveikatos ir
saugumo įgūdžiai, laisvalaikio leidimas,
savireguliacija ir veiklos organizacija,
akademinių žinių taikymas kasdieniame
gyvenime.



Intelekto sutrikimas Protinis atsilikimas
(pgl.TLK-10)

IQ Amžiaus atitikmuo 
suaugusiojo amžiuje

Nežymus Lengvas (F70) 50 – 69 nuo 9 iki 12m.

Vidutinis Vidutinis (F71) 35 – 49 nuo 6 iki 9m.

Žymus Sunkus (F72) 20 – 34 nuo 3 iki 6m.

Labai žymus Gilus (F73) < 20 mažiau 3m.



Lengvas protinis atsilikimas

• Ikimokykliniame amžiuje lėčiau mąstantys, sunkiau įsisavinantys
informaciją, vėlesnė kalbinė raida;

• Mokykliniame amžiuje dažniausiai pasimato akademiniai sunkumai
(nepakankami rašymo, skaitymo, skaičiavimo įgūdžiai, nemokėjimas
kurti rišlaus pasakojimo, tinkamai elgtis su pinigais);

• Mąstymas konkretus;

• Bendravimas su kitais, pokalbio palaikymas, kalbos maniera neatitinka
amžiaus (dažnai atrodo nesubrendę);

• Gali pasireikšti netinkamas elgesys pamokų metu;

• Reikalinga pagalba formuojant kasdienius įgūdžius.



Vidutinio sunkumo protinis atsilikimas

• Asmenys nesugeba abstrakčiai mąstyti, skaičiuoti, tačiau kartais gali išmokti rašyti
bei skaityti;

• Ikimokykliniame amžiuje kalbiniai ir iki - akademiniai gebėjimai vystosi labai
lėtai. Dažnai stebimas kalbos vėlavimas, nemokėjimas bendrauti su kitais;

• Kalba yra labai konkreti, paprasta, trumpų frazių. Bendravimui gali naudoti
gestus;

• Domėjimasis aplinka pagal amžių nepakankamas;

• Gebėjimas vertinti socialines situacijas ir priimti tinkamus sprendimus yra ribotas;

• Gali nemokėti palaikyti santykių su bendraamžiais;

• Mokykliniame amžiuje stebimi sunkumai visose akademinėse srityse;

• Tokių įgūdžių, kaip valgymo, rengimosi, tualeto, savęs higienos, formavimasis
užtrunka.



Sunkus protinis atsilikimas

• Raidos vėlavimas stebimas jau ankstyvajame amžiuje (vėluoja ir fizinė
raida);

• Daug sveikatos problemų;

• Mokykliniame amžiuje visiškai negeba įsisavinti akademinių dalykų;

• Reikalinga nuolatinė suaugusiojo pagalba veikiant aplinkoje;

• Kalba minimali (pavieniai žodžiai/trumpos frazės), bendravimui naudoja
nesudėtingus gestus;

• Supranta elementarius žodžius ir trumpas frazes;

• Reikalinga nuolatinė priežiūra (rengiantis, valgant, prausiantis), nors
procese gali dalyvauti.



Pagalba dirbant su vaikais, turinčiais –
protinį atsilikimą/ intelekto sutrikimą



Remkitės mokinio stiprybėmis ir turimais gebėjimais
sudarydami individualią ugdymo programą.

Suteikite mokiniui dėmesį ir pagalbą, nes be jūsų jis
negali mokytis.

Kiekvieną pamoką kelkite realius mokymo tikslus, 
kad mokinys galėtų patirti sėkmę.

Ypatingą dėmesį kreipkite į mąstymo, pažintinių 
interesų ugdymą, kalbos plėtotę.





Nevenkite atraminės ir kitokios vaizdinės medžiagos
(konkrečios, nesudėtingos, tačiau išsiskiriančios forma ir spalva), 

padedančios suvokti ir įsiminti pateikiamą informaciją.

Orientuokitės į praktinę veiklą, nes praktinis veiksmas padeda
geriau įsiminti.

Daugiau laiko skirkite kartojimui, įtvirtinimui.

Teorinį mokymą sumažinkite iki būtiniausio, prieinamiausio
minimumo.



Siekdami išlaikyti mokinio aktyvumą bei dėmesį, 
kaitaliokite veiklos būdus, nelabai įdomias užduotis su

tokiomis, kurios jam patinka.

Skirkite nedaug užduočių vienu metu bei pakankamai
laiko joms atlikti. Skatinkite klausti, jei nežino ar

nesupranta.

Mokykite planuoti savo veiklą, užduotis atlikti iš eilės, 
pagal jų svarbą.

Akcentuokite stipriąsias savybes, teigiamus bruožus, 
venkite viešo kritikavimo.



Kalbos raida



Kalbos raida 3 – 5 metai

• Ilgesni, sudėtingesni pokalbiai apie vaiko mintis ir jausmus;

• Klausimai apie dalykus, žmones ir vietas, kurių nėra priešais.
Pavyzdžiui, „Ar ir močiutės namuose lyja?“

• Kalba įvairiomis temomis, o žodynas vis auga ;

• Vaikas jau gali suprasti pagrindinę gramatiką ir pradėti vartoti sakinius
su tokiais žodžiais kaip „nes“, „jei“, „taip“ arba „kada“.



Kalbos raida 5 -8 metai

Šiame amžiuje vaikai pradeda mokytis ir vartoti daugiau:

Jungiamuosius žodžius, pvz:, „kada“ ir „bet“, paaiškinančius sudėtingas
emocijas, pvz:, „supainiotas“, „nusiminęs“ ir „sužavėtas“ žodžiai,
paaiškinantys, kas vyksta jų smegenyse, pavyzdžiui, „nežinau“ ir
„prisimenu“.



Kalbos sutrikimai

Atsižvelgiant į vyraujantį kalbinės veiklos sutrikimą, paprastai
išskiriami keli stambesni skyriai:

• Fonetiniai kalbos sutrikimai (šveplavimas);

• Nepakankamas kalbos išsivystymas;

• Mikčiojimas;

• Rašymo ir skaitymo sutrikimai.



Pagalba dirbant, su kalbos sutrikimus
turinčiu vaiku

* Sudaroma garsų tarimo mokymo programa, kuri pagal

pasiekimus gali būti keičiama ir koreguojama;

* Logopedas daug kartų kartoja mokomą garsą, rodo

prieš veidrodį kokią padėtį turi užimti: liežuvis, dantys, lūpos;

* Prieš garsų mokymą, būtina atlikti artikuliacinio kalbos

aparato mankštos pratimus, nes dažnai nejaučia liežuvio,

dantų, lūpų padėties tariant garsą;



Skaitymo sutrikimai



• Vaikų su skaitymo sutrikimu bendrasis intelektas yra normalus;

• Jiems būdingas didelis intelektinių gebėjimų ir skaitymo bei rašymo
pasiekimų neatitikimas;

• Skaitymo sutrikimu nelaikomi laikini, praeinantys skaitymo ir rašymo
sunkumai;

• Vaiko su skaitymo sutrikimu skaitymui būdinga tai, kad ji(s) skaito lėtai,
ilgai dvejoja prieš perskaitydama(s) žodį ar skiemenį;

• Skaito nesklandžiai su pertrūkiais, skiemenuodama(s), su klaidomis;

• Skaitymo tonas monotoniškas, nepaisoma kablelių, todėl neteisingai
sudėliojami kirčiai;

• Skaitydamas vaikas greitai pavargsta, skaitomo teksto supratimas yra
menkas, o kartais ir visiškai nieko nesupranta.



1. Specifinės skaitymo ir rašymo klaidos:

• Vizualiai panašių raidžių painiojimas skaitant
(vietoj b skaito d, vietoj g skaito p );

• Painiojami panašūs garsai, panašiai skambančios
fonemos (g – k, t – d, b – p, i – y, pvz.: bekemotas,
kaitys);

• Raidžių painiojimas rašant;

• Raidžių praleidimas skaitant ir rašant;

• Vieno žodžio pakeitimas kitu;

• Klaidingas raidžių tarimas, pakartojimas,
perstatymas;

• Skiemenų sukeitimas vietomis.



2. „Pametama“ skaitoma vieta;

3. Skaitant vedžiojama pirštu;

4. Skaitant greitai pavargstama;

5. Skaitant kyla nerimas, įtampa, nervingumas;

6. Dėl skaitymo vaikas ima blogai jaustis;

7. Greitai įsižeidžiama, kai mokytojai ar tėvai duoda patarimų, kaip
skaityti;



Pagalba dirbant su vaiku, turinčiu
skaitymo sutrikimų



• Skaitykite kasdien po 15 - 20 min., kartu, garsiai, skirtingomis
intonacijomis – parodykite vaikui, kad skaitymas yra maloni pramoga.
Tuo metu stenkitės pašalinti bet kokius garsinius dirgiklius.

• Garsiai skaitykite tekstą, vaikui atidengdami tik nedidelę jo dalį
(skiemenį, žodį), kurį jis gali iškart perskaityti (skaitymas pro
,,langelį“).

• Garsiai skaitykite tekstą, leisdami vaikui perskaityti tik nesudėtingus
to teksto žodžius, sakinius. Palaipsniui vaikas skaito vis daugiau, jūs –
vis mažiau (skaitymas keičiantis).



• Skaitomą eilutę galima vesti pirštu, liniuote, popieriaus juostele.
Pradžioje prisitaikykite prie vaiko tempo, vėliau tempą keiskite.
Skaitykite išraiškingai. Vaikas pamažu prisitaikys prie jūsų intonacijos,
tempo, išmoks neskiemenuoti žodžių ir nebegirdės savo ,,blogo“
skaitymo (skaitymas duetu).



❑ Vaikui savarankiškai skaitant tekstą, padėkite
perskaityti sudėtingesnės struktūros žodžius,
pataisykite neteisingai perskaitytą žodį.
Paaiškinkite naujų ar vaikui nežinomų žodžių
reikšmes, padėkite suprasti sudėtingesnio
sakinio mintį. Perskaičius tekstą, būtinai jį
aptarkite – taip sužinosite, kaip vaikas jį
suprato;

❑ Motyvuokite vaiką leisdami pasirinkti skaityti
jam įdomią knygą.



"Jei vaikas nesimoko taip kaip mes mokome, privalome 
mokyti jį taip kaip jis mokosi"

O.I. Lovaas.



„Jonavos, Utenos, Kupiškio rajonų savivaldybių bendrojo ugdymo 
įstaigų specialistų ruošimas, vaikų su specialiaisiais poreikiais 

integracijai į bendrojo ugdymo mokyklas“
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