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Pasiruošimas ugdymo iššūkiams 

• Asmenų, dalyvaujančių ugdymo procese, susitikimas

• Klasės erdvės pritaikymas vaikui (darbo, poilsio, nusiraminimo zonos, 
vietos)

• Vaiko supažindinimas su aplinka (mokytojai, erdvės (klasės, valgykla, 
biblioteka, sporto aikštė, ...)  Schemų, žemėlapių, vaizdinių priemonių 
paruošimas. 

• Klasės mokinių ir tėvų paruošimas (vaikų įtraukimas į pagalbą 
bendraklasiui, situacijos paaiškinimas atsižvelgiant į vaikų amžių)

• Laisvalaikio erdvių saugumas (fizinis, socialinis, emocinis) ir suaugusiųjų 
priežiūra.



• Hiperaktyvumu arba pasyvumu

• Agresyviu elgesiu

• Miego ir mitybos sutrikimais

• Depresija

• Baime ir nerimu arba perdėta drąsa

• Epilepsija

• Pakitusia reakcija į sensorinius dirgiklius 

• Socialinių įgūdžių stoka

• Komunikaciniais sunkumais



STIPRIOSIOS PUSĖS

• Nestandartinis mąstymas

• Gilinimasis į savo interesų sritį

• Pastabumas smulkioms detalėms

• Gera vaizdinė atmintis

• Teisingumas 

• Poreikis laikytis nusistovėjusios 
tvarkos ir taisyklių



GALIMI SUNKUMAI. KOMUNIKACIJA

• Neįprastas kalbėjimo tonas, intonacija

• Žodžių, frazių atkartojimas

• Sunku pasakyti žodžiais ko nori ar kas skauda

• Nesupranta ilgų sakinių, žodinių instrukcijų, 
greitos kalbos

• Problemos suprantant ironiją, sarkazmą, 
perkeltines prasmes, pasakymus (rodyti ožius, 
skraidyti padebesiais, ...)

• Nesupranta kitų žmonių emocijų, veido 
mimikų, kūno kalbos



GALIMI SUNKUMAI. SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI.

• Sunku pradėti ir plėtoti pokalbį

• Sudėtinga susirasti draugų

• Sunku žiūrėti į akis

• Sunku pasirinkti tinkamoje vietoje tinkamą temą 
pokalbiui, „pataikyti“ į socialinį kontekstą 

• Sunku įsitraukti į komandinę veiklą

• Sudėtinga žaisti vaidmenų žaidimus





SENSORIKA (POJŪČIAI)

• Jautrumas garsui, triukšmui (vienodas triukšmo lygis), drabužiams, kvapams.

• Jautrumas tam tikrų faktūrų, paviršių lietimui arba atvirkščiai - nejaučia skausmo 
užsigavęs.

• Fizinio kontakto vengimas arba patinka lietimai, glostymais, apkabinimai.

KĄ DARYTI?

 balansinės pagalvėlės, kamuoliai

 ausinės, kaištukai

 kramtukai, antistesiniai kamuoliai

 pasunkintos priemonės



STRUKTŪROS IR RUTINOS POREIKIS

• Prisirišimas prie daiktų ir vietų

• Daiktų dėliojimas tam tikra tvarka ir saugojimas

• Probleminis elgesys pasikeitus rutinai, taisyklėms, žmonėms, aplinkai

KĄ DARYTI 

 vaizdinės dienotvarkės rengimas 

 veiklos eigos sudėliojimas (dabar po to)

 mažinti asmeninę erdvę, mažinti atstumus



Dienotvarkė



KAIP ATSKIRTI EMOCINĮ PROTRŪKĮ  NUO PYKČIO PRIEPOLIO

EP            P

Stebi kaip jūs reaguojate                                  - +

Kreipia dėmesį į savo saugumą                       - +

Kontroliuoja savo elgesį                                  - +

Bando pasakyti ko jis nori                               - +

Nusiramina vos tik situacija išsisprendžia       - +

Emocinį protrūkį sukelia sensorinės perkrovos.                         

Kalbėti, padėti, raminti, gėdinti beprasmiška.

BŪTINA. Pašalinti „žiūrovus“, užtikrinti saugumą

KAIP IŠVENGTI? Mokyti vaiką atpažinti dirgiklius ir    

savo reakcijas į juos. 



SOCIALINĖ ISTORIJA
JEIGU VAIKAS NENORI NUSILEISTI 

















KĄ DARYTI?

Koncentracija į prevenciją (aplinka, priemonės, 
žmonės, pagalba, mokymas, supažindinimas),  o 
ne į pasėkmes.



Terapijos rūšys ir metodai

Socialinių įgūdžių lavinimas Užsiėmimų terapija







Sudėtingas elgesys paprastai atsiranda dėl streso perkrovos



Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius
srvks.lt

https://www.youtube.com/watch?v=aPknwW8mPAM

https://www.youtube.com/watch?v=aPknwW8mPAM

