
 

 Pozityvas ir reakcija  

 

Stengtis parodyti vaikui daugiau dėmesio 

būtent tada, kai jis gerai (o ne blogai) elgiasi, 

dirba, akcentuoti pozityvius dalykus. Būtina 

stengtis nesmerkti ir nebarti vaiko kitų 

akivaizdoje, nes jis susierzins, nusimins, kad 

jis vėl kažką padarė ne taip. 

 

 Reikalavimai  

Mokiniams būtina tiksliai struktūruoti aplinką, 

todėl bendri reikalavimai klasėje ir namuose 

yra viena iš svarbiausių sąlygų, siekiant 

laikytis nuoseklumo principų. Būtina 

bendradarbiauti su mokinio tėvais, koordinuoti 

pastangas, ir dalintis pasiekimais  
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 Priminimai  
Šie mokiniai dažnai pamiršta atsinešti 
į klasę reikiamas priemones. Reko-
menduojama mokiniui užsivesti sąsiu-
vinius reikalingoms priemonėms, na-
mų užduotims pasižymėti. Tai gelbsti 
ir tėvams kontroliuoti namų užduočių 
atlikimą   
 
 Darbo tempas 
Kad darbas taptų produktyvesnis, pa-
tariama mokiniams patiems pasirinkti 
užduoties atlikimo trukmę. Reikėtų 
mokinį vis paskatinti pagalvoti, pasi-
tikslinti, vengti impulsyvių atsakymų ir 
veiklos. 
 
 Pasyvios veiklos keitimas 
Aktyvios veiklos priešpastatymas pa-
syviai gali padėti vaikams nepagei-
dautiną elgesį nukreipti į konstrukty-
vius apmąstymus. Esant pasyvioms 
mokymosi sąlygoms (pvz., kai reikia 
perskaityti žodžius kortelėse), vaikai 
su dėmesio sutrikimu būna triukšmin-
gesni, judresni nei kiti mokiniai. Bet, 
esant aktyvioms  mokymosi sąlygoms 
(pvz., kai reikia išsirinkti ir pakelti kor-
telę su žodžiu, kurį reikia perskaityti), 
šie vaikai iš bendramokslių neišsiski-
ria  
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Dėmesio  ir  aktyvumo 

sutrikimą turinčių mokinių 

ugdymo ypatumai  
(rekomendacijos mokytojams) 



 Ak-
tyvumo ir dėmesio sutrikimas yra neurologinis 
sutrikimas pasižymintis hiperaktyvumu (g.b. ir 
lėta veiklos sparta), dėmesingumo stoka, impulsy-
vumu. 
 
Priežastys: 
1. genetinės; 
2. nėštumo komplikacijos; 

3.alkoholio, maisto su E priedais, kitų toksinių 

medžiagų vartojimas nėštumo metu; 

4.mitybos nepakankamumas (geležies ir cinko 

stoka); 

5. socializacijos stoka 

Hiperaktyvumo simptomai: 

 sėdėdami judina rankas, kojas, sukiojasi; 

 laksto, karstosi, kai toks elgesys netinka-

mas; 

 nesugeba užsiimti tyliai  malonia veikla; 

 ,,nesitveria savo kailyje”; 

 perdėtai plepus. 

Dėmesingumo sutrikimai: 

 negeba sutelkti dėmesio į detales; 

 negeba išlaikyti dėmesio ties užduotimi; 

 nesilaiko instrukcijų ir neatlieka užduočių 

iki galo; 

 negeba organizuoti užduočių atlikimo ir 

savo veiklos; 

 pameta daiktus, priemones ir kt.; 

 lengvai išsiblaško nuo pašalinių dirgiklių. 

 

. 

Impulsyvumo simptomai: 

 Atsako į klausimą neišklausęs iki galo; 

 Negeba sulaukti savo eilės; 

 Įsiterpia į kitų pokalbį, dažnai pertraukinėja, 

įkyri, trukdo kitiems 

 

Patarimai mokytojams: 

 

Užduoties pateikimo trukmė 

 pateikti trumpas užduotis, o šalia pateikti tiks-
lią atraminę medžiagą;  

 ilgesnes užduotis būtina skaidyti dalimis, atlik-
ti etapais; 

 instrukcija konkreti, aiškiai suformuluota.  
 
Tiesioginiai nurodymai 

 jei mokinys nesavarankiškas, veiklai  vado-
vauja mokytojas. Nurodymai turėtų būti papil-
domi konkrečiais užduoties atlikimo pavyz-
džiais. 

 
Vieta  

 tinkamas darbo vietos parinkimas– individua-
lus (priekyje, gale, po vieną ir pan.) 

 
Aplinka  

 riboti pašalinius dirgiklius, pvz ant stalo turėtų 
būti tik pamokai reikalingos priemonės. 

 
Turinio pateikimas 

 sudėtingesnes mokomąsias užduotis, esminę 
medžiagą, individualias užduotis pateikti pa-
mokos pradžioje.  

Naujovė 
  įvesti naujoves, pritaikyti nežinomus elemen-

tus (spalvas, formas, tekstūras), 
  kaitalioti monotoniškas užduotis (skaičiavimo 

pratimai ir pan.) su praktinėmis užduotimis 
(schemų, diagramų sudarymas, bandymai, la-

boratoriniai darbai, modeliavimas, stebėji-
mas), įdomias su nelabai mėgstamomis už-
duotimis. 

 
Struktūra ir organizacija  

  akcentuoti esminius dalykus. Medžiaga turi 
būti glausta, aiški ir struktūruota, svarbios 
antraštės ir paantraštės paryškintos.  

 mokinys turi žinoti pamokos ar užduoties 
planą, iš anksto nuteikti  veiklai (atkreipiant 
dėmesį, ką reikėtų „išgirsti“, klausantis skai-
tomo teksto; pasakyti, kokio tipo uždavinys 
bus sprendžiamas; iš anksto pateikite klausi-
mus, į kuriuos vėliau reikės atsakinėti ir 
pan.). 

 
Darbas bendraminčių grupėje 

 Darbas mažose mokinių grupelėse, moko 
DAS turintį vaiką įsijungti į bendrą darbą, 
suteikia galimybę patirti sėkmę, ugdo bendra-
vimo ir bendradarbiavimo įgūdžius 

 
Vaizdinės priemonės ir taisyklės 

  elgesio taisyklėms klasėje turi būti tikslios, 
aiškios, dažnai primenamos ir, jei reikia, pa-
teikiamos vaizdinių priemonių pagalba 
(išdėstyti visoje klasėje, o ne vienoje vietoje).  

 būtina analizuoti galimas taisyklių laužymo 
pasekmes. 

 
 Dėmesio atkreipimo priemonės 
Mokiniams ypač naudingos priemonės, kurios tarsi 
sufleruoja, kaip reikia elgtis. Tai gali būti elementa-
rūs gestai, garsiniai signalai: mokytojo pabarbeni-
mas pieštuku į stalą, suplojimas ir pan., kurie reiškia 
priminimą, kad savęs paklaustų: “Ar aš dėmesin-
gas?”. Tai padės vaikams valdytis ir jie aktyviai 
keis savo elgesį. 

DĖMESIO IR AKTYVUMO SUTRIKIMAS  


