
Pagrindiniai disleksijos 

požymiai 
 

 Sunkiai įsimena raides. 

 Sunku mokytis skaityti. 

 Painioja panašius garsus (g-k, t-d, b-

p, i-y, u-ū, e-ė, o-uo). 

 Skaitant ir rašant painioja panašias 

raides (b-d-p, m-n). 

 Praleidžia raides skaitant ar rašant. 

 Rašydami ar skaitydami sukeičia 

skiemenis vietomis. 

 Lėtai rašo, raidės netaisyklingos, 

nepaiso linijų. 

 Netvarkinga rašysena, daug taisymų, 

braukymų. 

 Lėtas skaitymo tempas arba skaito 

labai greitai. 

 Skaitydami nepastebi skyrybos 

ženklų. 

 Pameta skaitomą vietą. 

 Skaitant greitai pavargstama. 

 Skaitydami garsiai dažnai praleidžia 

trumpesnius žodžius.  

 Rašydami sakinius ar tekstus daro 

daug gramatikos ir skyrybos klaidų. 

 Dažnai nesupranta perskaitytų 

žodžių ar teksto prasmės. 

 Vengia skaityti garsiai. 

Kaip galima padėti? 
 

 Kreipkitės į specialistus (logopedą, 

psichologą), ieškokite pagalbos. 

 Suteikite vaikui daugiau laiko 

užduotims atlikti. 

 Sumažinkite užduočių kiekį. 

 Sakykite instrukcijas aiškiai po 

vieną. 

 Medžiagą paruoškite glaustai ir 

aiškiai  

 Paaiškinkite tą patį keletą kartų, 

individualiai. 

 Paaiškinkite naujus žodžius. 

 Aiškinant žodžiu, naudokite 

vaizdinę medžiagą. 

 Nereikalaukite skaityti garsiai prieš 

klasę. 

 Skaitomą tekstą tegul seka 

naudodamasis pagalbines priemones 

(pieštuką, liniuotę, eilutės trafaretą ir 

pan.). 

 Jeigu sunku skaityti knygą – 

pateikite knygos santraukas, leiskite 

knygą klausyti audio formatu. 

 Atsakinėti leiskite, naudojantis 

mokytojo sudarytu planu, 

pagalbiniais klausimais. 

 Pamokų metu leiskite naudotis 

taisyklių rinkiniais, raidynu, atliktų 

analogiškų pratimų pavyzdžiais, 

kitomis papildomomis priemonėmis. 

 Jei skaitant tekstas juda, išblanksta, 

pranyksta – šią problemą padėtų 

išspręsti teksto pateikimas ant kitos 

spalvos popieriaus. 

 Nereikalaukite dailaus rašto. 

 Leiskite rašyti tik dalį diktanto. 

Rašyti kas antrą diktuojamą sakinį 

 Nelaikykite klaidomis akustiškai ir 

optiškai panašias fonemas žyminčių 

raidžių painiojimo 

 Skatinkite ir girkite už menkiausius 

pasiekimus ir pažangą, vertinant 

darbą akcentuokite, kas buvo atlikta 

gerai, per daug nesureikšminant 

klaidų.  

 

 

 

 

Svarbu suprasti, jog disleksija – tai ne 

pasaulio pabaiga. Tai – sunkumas, kurį 

galima koreguoti ir su juo susidraugauti. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ar žinojai, kad… 
 

 Disleksijos požymiai dažniausiai 

pastebimi, kai vaikas pradeda eiti į 

mokyklą. 

 Bent 1 iš 10 žmonių turi disleksiją. 

 Disleksija dažniau pasireiškia 

berniukams. 

 Disleksija dažniau yra paveldima, o 

ne įgyjama. 

 Skaitant tekstą, mokiniams gali 

atrodyti, jog tekstas juda, išblanksta, 

pranyksta. 

 Kad tekstas nejudėtų, neišblanktų ar 

nepranyktų šiems vaikams padeda 

teksto pateikimas ant kitos spalvos 

popieriaus. 

 Žmonės, turintys disleksiją dažnai 

yra gabūs kitose veiklos srityse (sporte, 

muzikoje, šokyje, vaidyboje, dizaino 

kūrime ir pan.). 

 

 

Nuorodos 

 Garsinės knygos 

https://soundcloud.com/vyturys-

382449132/sets  

 

 Skaitmeninės knygos 

https://vyturys.lt/kodas/corona  

 

 Garsiniai ir skaitmeniniai leidiniai 

http://elvis.labiblioteka.lt/home/sho

w  
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Disleksija – tai mokymosi 

sutrikimas, sukeliantis 

skaitymo ir rašymo sunkumus. 
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