
 Keletas patarimų, kaip pagelbėti 

vaikui, turinčiam mokymosi 

sunkumų.   

❖ Jei vaikas nemoka rašyti, rašymo 

užduotys gali būti pakeistos parinkimu 

iš duotų atsakymų, sujungimu, 

pabraukimu, pažymėjimu. 

❖ Palikti papildomai vietos rašant 

atsakymus. Palikti tarpus tarp žodžių. 

❖ Naudoti užuominas, pažymėti, 

nurodyti svarbias vietas, svarbius 

klausimus. 

❖ Leisti atlikti rašto darbus namuose 

juos atspausdinant kompiuteriu.  

❖ Rašinį namuose pakeisti ar papildyti 

piešiniu, iliustravimu. 

❖ Išdėstyti užduotis nuo lengviausios iki 

sunkiausios. Sėkmė pradžioje padės 

palaikyti darbingumą. 

❖ Grafiškai vaizduoti aiškinamą  

medžiagą. 

❖ Leisti naudotis pagalbinėmis mokymo 

priemonėmis: raidynais, liniuotėmis, 

skaičiuotuvais,diktofonais, taisyklėmis 

❖ Parodyti atlikto darbo pavyzdį -tai 

padės suvokti ko reikia siekti. 

❖ Sprendžiant matematikos reiškinius 

stulpeliu, leisti rašyti į apverstus 

liniuotus lapus. 

❖ Paskirti vaiką pagalbininką, kuris 

padėtų perskaityti užduoties sąlygą. 

❖ Lėtai dirbančiam vaikui skirti daugiau 

laiko užduočiai atlikti. 

❖ Retkarčiais leisti diktantą rašyti 

pieštuku, kad galėtų ištaisyti klaidas 

jas ištrindamas. 

❖ Leisti naudotis teksto žymekliais – 

pagrindinę mintį pabraukti mėlynai, 

datas – geltonai... 

❖ Pasodinti vaiką toliau nuo jį 

dirginančių šaltinių. 

❖ Turėti papildomų mokymo priemonių 

(pieštukų, sąsiuvinių, rašiklių klasėje). 

❖ Padaryti trumpas pertraukėles 

pamokoje, pakeičiant darbo pobūdį. 

❖ Ilgas užduotis pateikti suskirstytas į 

mažesnes dalis. Atlikus vieną, pereiti 

prie kitos. 

❖ Leisti atlikti testą žodžiu jei vaikui taip 

geriau.  

❖ Vengti užduočių, kurias reikia atlikti 

per nurodytą laiką. 

❖ Leisti pakartoti testą, kontrolinį darbą. 

❖ Pateikti tik esminę mokymo medžiagą, 

neapkrauti šalutine, papildoma 

vaizdine medžiaga. 

❖ Nuolat pasižymėti informaciją ir ja 

pasinaudoti. 

Dėmesys – viena pagrindinių sąlygų, 

kad vaikas galėtų sėkmingai įsisavinti 

jam prieinamą žinių ir mokėjimų 

kiekį.  

❖ „Perpiešk figūrą pagal langelius“ 

Vaikas languotame popieriaus lape 

pagal duotą pavyzdį perpiešia figūrą. 

❖ „Rask skirtumus“.Duodama lentelė 

su kurioje pavaizduoti 2 paveikslėliai, 

besiskiriantys keletu požymių. 

❖ „Sudėk figūrą iš pagaliukų“ 

Pagal pavyzdį vaikai sudeda figūrą ar 

ornamentą iš lazdelių (sagų, degtukų) 

❖ „Kiek ko yra?“ 

Apžvelgti kambarį ir išvardinti kiek 

galint daugiau prasidedančių garsu 

t,s..., ar metalinių, apvalių daiktų. 

❖ „Korektorius“ 

Vaikui duodamas spausdintas tekstas, 

iš kurio reikia išbraukti visas 

nurodytas raides. 

❖ „Daryk priešingai“ 

Vedantysis rodo judesį, vaikai daro 

priešingai (pakelia – nuleidžia, 

paliečia kairę ranką, nusisuka...) 

❖ Atsakyti į klausimus ,,taip” arba 

,,ne”. Ar šuo loja? Ar mašina gali 

važiuoti greitai? Ar paukščiai ropoja? 

Ar Jonas mergaitė? ir t.t. 

 



 Atmintį galima apibūdinti kaip 

sugebėjimą įgyti, išlaikyti ir atgaminti 

informaciją.  Nuo atminties priklauso 

mokinio gebėjimai, žinių ir įgūdžių 

kiekis. 

 

❖ Figūrų įsiminimas. Vaikui 10 sek. 

demonstruojamos figūros ir po to jis 

turi jas nupiešti. 

❖ “Detektyvas”. Vaikas turi įsiminti 

ant stalo esančius objektus ir po to 

kiek galint tiksliau juos        

išvardinti. Galima sukeisti objektus 

vietomis ar kokį nors pridėti. 

❖ „Kas pasislėpė“. Rodomi 

paveikslėliai (skaičiai, raidės) 

kuriuos vaikas turi įsiminti. Po to 

vienas ar keli slepiami, vaikas turi 

pasakyti, kas pasislėpė. 

❖ Sugalvoti 20 vyriškų ir 20 moteriškų 

vardų. 

❖ Išsirinkti bet kurią abėcėlės raidę ir 

sugalvoti su ja 20 žodžių. 

❖ Popieriaus lape dešine ranka piešti 5 

trikampius, ir tuo pačiu metu kaire 

ranka- 5 rutulius. 

❖ Diktuojama 20-30 žodžių, vaikas 

juos stengiasi įsiminti ir užrašyti. 

 

 Mąstymas yra specifinė žmogaus 

psichinė savybė, neatsiejama nuo 

žodžių ir kalbos. Mąstymo pagalba 

formuojasi supratimas, tai daiktų ir 

reiškinių bendrųjų ir esminių savybių 

pažinimas.  

❖ Klasifikuoti daiktus pagal bendrą 

požymį. 

❖ „ Rask netinkantį paveikslėlį“ 

Iš  4 paveikslėlių, susietų pagal 

bendrą požymį, rasti 1 netinkantį. 

❖ „Rask netinkantį žodį“. 

Perskaitoma žodžių serija. Reikia 

nustatyti, kuris žodis netinka. 

(Pienas, varškė, grietinė, duona 

valanda, minutė, vasara, sekundė). 

❖  „Pasakyk atvirkščiai“. Sakomas 

žodis, vaikas pasako priešingos 

reikšmės žodį (linksma – liūdna). 

❖ „ Kuo bus?“ Parodomas ar 

pasakomas daiktas, reikia pasakyti, 

kuo jis bus (kiaušinis – viščiukas, 

sėkla – augalas, lenta, geležis...). 

❖ Loginės užduotys (Tomas ir 

Mantas piešia. Vienas berniukas 

piešia namą, o kitas – šakelę su 

lapais. Ką piešia Tomas, jei Mantas 

nepiešia namo?) 

❖ Nustatyti dėsningumus ir pratęsti 

figūrų eilę. 
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