
Išsiaiškinkite vaiko stipriąsias puses ir jas 
lavinkite; 

Pagirkite vaiką už daromą pažangą ar teisingai 
atliktus darbus; 

Domėkitės, kaip sekėsi mokykoje; 

Pastebėkite, ko vaikas siekia ir padrąsinkite jį; 

Išklausykite vaiko bėdas ir padrąsinkite ieškoti 
sprendimo; 

Raskite būdą, kaip vaikas galėtų 
atsipalaiduoti, pailsėti; 

Bendradarbiaukite su mokytojais, mokyklos 
specialistais, ieškokite būdų padėti vaikui; 

 Tėvų pareiga yra užtikrinti, kad vaikas 
ateitų mokyklą. Jei vaikas susiduria su 
sunkumais,  pirmiausia jie turėtų sureaguoti ir 
laiku suteikti paramą.  

         Būkime  su vaikais, o ne šalia jų. 
Mokykimės iš savo vaikų, nes tik ,,vaikas 
visada gali išmokyti suaugusį trijų dalykų: 
džiaugtis be jokios priežasties, visuomet būti 
kuo nors užsiėmusiu, ir iš visų jėgų reikalauti 
to, ko trokšti. (P.Coelho) 
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BĖDOS MOKYKLOJE: AR TAI 
RIMTA? 

 

Kodėl mokiniams sunku mokytis? 

        Svarbiausios mokinių mokymosi sun-
kumų priežastys: 

 Emocinės problemos (pvz. vaikas išgy-
vena depresiją); 

 Žemas intelektas (vaikas tiesiog nega-
bus); 

 Mokymosi negalės (sąlygota įvairių 
nervų sistemos funkcijų sutrikimų); 

 Santykiai šeimoje (pvz. tėvų skyrybos); 

 Santykiai mokykloje (pvz. įtempti san-
tykiai su draugais) 

 

Patarimai tėvams, jei jų vaikui nesiseka 
mokytis: 

 Jei vaikas  ruošia namų darbus nuo-
lat išsiblaškęs, padėkite jam susida-
ryti dienotvarkę ir numatyti tinka-
miausią laiką ir vietą pamokoms 
ruošti; 

 Jei pastangos nepasiteisina, pasiūly-
kite pagalbą; 

 Jei vaikas ruošia namų darbus, bet 
neranda tam laiko, padėkite planuo-
tis laiką; 

 Jei vaikas neteikia reikšmės namų 
darbams, ugdykite atsakomybę už 
savo atliktus darbus; 

 Neakcentuokite pažymių, mokomės 
dėl žinių ir pažinimo; 
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Bėdos mokykloje: 
ar tai rimta? 

Rašymas ir skaitymas: 

 Painioja garsų ir juos žyminčių raidžių pri-

klausomybę; 

 Painioja fonetiškai panašias ir panašiai 

artikuliuojamas raides ( k-g, t-d, p-b, m-n ); 

 Painioja ilguosius—trumpuosius garsus (i-y, 

u-ū, e-ė); 

 Neužbaigia žodžių, praleidinėja raides, keičia 

jas vietomis (o-uo, ė-ie-ei, ė-e); 

 Painioja optiškai panašias raides (P-R-B, d-p-

b-g, r-z, l-t, m-n-u-v) bei optiškai panašius 

skaitmenis, ženklus (6-9, <>), kartais veidro-

diškai rašo skaitmenis ir raides; 

 Žinodamas klaidą, jos neranda. 

Matematiniai gebėjimai: 

 Ilgai nesusiformuoja skaičiaus sąvoka; 

 Nesuvokia tekstinių uždavinių prasmės; 

 Negeba suprasti grafinių iliustracijų, 

schemų; 

 Neįsimena daugybos lentelės, neįsidėmi 

matų, dydžių lentelių; 

 Negeba mintinai skaičiuoti (skaičiuoja 

pirštais). 

Vaiko kalba: 

 Netaisyklingai taria garsus, netaria arba 

keičia kitais garsais; 

 Nepakankama foneminė klausa; 

 Silpnai analizuoja žodžius garsais; 

 Skurdus žodynas, netaisyklingos sąvo-

kos; 

 Gramatiškai netaisyklinga kalba; 

 Negeba nuosekliai pasakoti; 

 Kalba nesklandi, stebimi minties šuoli-

ai, sakiniai netaisyklingi.  

Vaiko elgesys: 

 Nesusikaupia, greitai išsiblaško; 

 Nesugeba koncentruoti dėmesio į 

vieną veiklą; 

 Per daug impulsyvus, judrus; 

 Itin lėtas veiklos tempas, nespėja at-

likti užduočių laiku. 

Kiti stebimi sunkumai: 

 Nesugeba perduoti ką tik perteiktos 

informacijos, neįsimena spalvos, for-

mos, girdėtų faktų; 

 Greitai pamiršta ar sunkiai atkuria 

išmoktą medžiagą; 

 Vienu metu suvokia tik vieną in-

strukciją, gali atsakyti tik į vieną klau-

simą; 

 Negeba išskirti esminių dalykų, supras-

ti priežasties ir pasekmės ryšių. 

 Savarankiško darbo įgūdžių stoka. 

            Į mokyklas susirenka įvairių gebėjimų 

vaikai. Vieniems sekasi gerai, jų vertinimai 

puikūs ir mokytojai juos giria. Kiti vaikai jau 

nuo pirmos klasės susiduria su įvairiomis 

problemomis. Tėvams gana sunku nustatyti, 

kurios problemos išsispręs savaime, o ku-

rioms įveikti reikės specialistų pagalbos. Rek-

omenduojame kreiptis į mokyklos specialis-

tus: logopedą, specialųjį pedagogą, 

psichologą, socialinį pedagogą, jei: 

Rašymas: 

 Nurašo tekstus gerai, tačiau visiškai 

neparašo diktuojamų žodžių; 

 Nesiorientuoja sąsiuvinio lape, neskir-

ia kairės ir dešinės, rašo ant eilučių, 

nepaiso pakraštės; 

 Negeba nurašyti ir/ar nurašydamas 

daro daug klaidų. 

Skaitymas: 

 Sunkiai įsimena ir atpažįsta raides; 

 Sunkiai supranta perskaitytų žodžių, 

sakinių prasmę; 

 Skaitant nuolat apsirinka, spėlioja, 

praleidžia, pameta žodžius, eilutę; 

 Greitai pamiršta, ką perskaitė. 


