
 
 

Skaitymas - yra žodžio garsinės formos 

atstatymas pagal jo grafinį vaizdą.  

Kad galėtų skaityti, vaikas privalo aiškiai 

kalbėti, turi būti išlavėjęs mąstymas, 

normali rega bei klausa. Sutrikus bet 

kuriam iš jų, sutrinka ir skaitymas.  

 

Vaikai, turintys skaitymo sutrikimų, 

susiduria su šiomis problemomis: 

skaito paraidžiui, nesugeba jungti 

raidžių į skiemenis; 

sukeitinėja raides pagal akustinį garsų 

bei grafinį raidžių panašumą; 

 skaitydami praleidžia priebalsius jų 

junginiuose, taip pat balsius ir priebalsius 

kitose pozicijose; 

 dažnai prideda nereikalingų, sukeičia 

raides vietomis, keičia vienas kitomis, 

praleidžia, sukeičia vietomis skiemenis; 

 tas pats žodis perskaitomas vis kitaip; 

 perskaityti žodžiai, sakiniai, tekstai 

blogai suprantami; 

 keičiamos galūnės, pasitaiko žodžių 

derinimo klaidų;  

 sunkiai įsitvirtina skaitymo įgūdžiai; 

 

 ilgam išlieka lėtas skaitymo tempas, 

neraiškus skaitymas; 

 

 dažnai vaikai taip pat blogiau 

orientuojasi erdvėje, jiems sunkiau 

nustatyti kryptį: kairėn- dešinėn, 

aukštyn- žemyn, netiksliai suvokia dydį, 

formą, blogiau piešia, konstruoja;  

 klaidos stabilios ir pasikartojančios. 

               
Patarimai, kaip įveikti skaitymo 

sunkumus                      

 
 Vaikui skaitymui parinkite ne per 

sunkias, jo pomėgius atitinkančias knygas. 

Ryškios knygos, su didelėmis raidėmis, 

su daug paveikslėlių ir, svarbiausia, 

aiškiu siužetu, kurį įdomu sekti padės 

sudominti vaikus skaitymu.  

 Kad vaikas suprastų  perskaitytus 

žodžius, sakinius, tekstus, šalia jų dar 

pateikite vaizdinę informaciją. 

 Rodykite vaikui žodžius, kurie jį 

supa. Skatinkite skaityti pakuočių, 

autobusų, reklamų užrašus. 

 Susitarkite su vaiku vakarais 

paskaityti. Iš pradžių paskaitykite garsiai 

prieš miegą. Tada pradėkite vaiką 

pratinti savarankiškai. Kasdien reikėtų 



paskaityti bent po 10 minučių prieš 

miegą. 

 Skaitymą namuose paverskite viena 

iš laisvalaikio leidimo formų. Bent kartą 

per dieną paskaitykite. 

 Vaikas turi žinoti, koks vaidmuo jų 

namuose tenka knygoms. Jų negali pakeisti 

televizorius ar kompiuteriniai žaidimai. 

 Pasirūpinkite, kad vaikas nesiliautų 

namuose jam įprastu laiku bent valandėlę 

paskaityti. 

 Stenkitės vaiko skaitymą paversti 

kuo įdomesniu užsiėmimu. Skaitymo 

įgūdžių tobulinimui galite naudoti 

kompiuterines programas. 

 

Svetainė, kurioje galite rasti įvairių 

užduočių, skirtų skaitymo įgūdžių 

tobulinimui: http://www.edysgate.org/ 
 

 Žavėkitės skaitymu. Norą skaityti 

skatinkite mažomis dovanėlėmis. 

 Būkite savo vaikui pavyzdys. Vaikas turi 

matyti, kad ir jūs daug skaitote. 

 Domėkitės vaiko skaitymo pasiekimais. 

Pagirkite skaitantį vaiką. 
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Skaitymas - gyvenimo mokytojas, 

kuris moko supratimo apie visą 

pasaulį. Kaip dovaną vaikui jūs 

galite išugdyti jo meilę skaitymui. 

Jei galėsite tai padaryti, 

užtikrinsite savo vaiko sėkmę ir 

gebėjimą mokytis, tobulėti ir 

prisitaikyti prie besikeičiančios 

visuomenės, kurioje mes 

gyvename. Jei tinkami skaitymo 

įgūdžiai nebus sukurti jūsų vaikui, 

jam daug sunkiau seksis 

mokykloje. 
 

 
 

ATMINTINĖ 

 

Kodėl raidės „neprabyla“? 

 
 
pradinių klasių mokinių tėveliams ir pedagogams 


