Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tinkantys mokymosi metodai:
Visuminis metodas:
• klausoma skaitomo teksto stebint iliustracijas, sekant tekstą, sakinius ar žodžius; klausomasi
uždavinio sąlygos analizuojant schemą, piešinį;
• mokytojas ar tėvai užrašo vaiko mintis, žodžius ar pasakojimą, kad jis nuolat matytų savo
minčių „vaizdą“;
• pagal iliustracijas ar prieš tekstą pateiktus žodžius bandoma nuspėti, apie ką tekstas; pagal
piešinį ar mokytojo įžangą, spėjama tekstinio uždavinio situacija, veiksmo vieta, mėginamas
atspėti uždavinio klausimas;
• rašoma dėliojant korteles su žodžiais, frazėmis, po to nurašoma; dėliojamos kortelės su
skaitmenimis, matematinių operacijų ženklais, teisingai sudėjus nurašomas sprendimas;
• įsimenami vardų, daiktų pavadinimų užrašai;
• žiūrint į tekstinio uždavinio schemą, kuriama uždavinio sąlyga ir atsakymas.;
• analizuojant geometrinę formą, mėginamas atkurti jos pavadinimas (trys kampai – trikampis).
Kontekstinis metodas:
• skaitant pratinama tikėtis tam tikro žodžio ar minties, klausantis teksto galvojamą apie prieš tai
aptartą kūrinio temą;
• mintį, žodžius suvokti padeda simboliniai ženklai, iliustracijos;
• remiamasi mokytojo komentaru, apie ką bus skaitomas tekstas;
• pratinamasi nujausti sakinio struktūrą, jo pabaigą, žodžio galūnę remiantis kalbos
analogijomis;
• nuolat pasitikrinama, ar supratai, ką perskaitei; siejamas užrašytas matematinis veiksmas su
mokytojo įvardinamu;
• skaitomos etiketės, reklaminiai užrašai, nuspėjant skaitomo teksto reikšmę.
Vizualinis metodas:
• skaitomi naujoje situacijoje pavartoti sakiniai, frazės, žodžiai, raidės tapatinant su turimomis
kortelėse, žodynėlyje ir pan.;
• nurašymas atrenkant reikalingas raides, žodžius, frazes, sakinius; tinkamo matematinio
veiksmo nurašymas atrenkant tinkamą situacijai;
• tėvų ar mokytojų užrašytas įdomias ar vaiko išsakytas mintis (užrašytą vaiko žodžiu atliktą
matematinį sprendimą) nurašo, stengdamasis nedaryti klaidų, „perskaito“;
• grupuojamos tokios pačios raidės (skaitmenys) prie tokių pačių; randamos didžiosios ir
mažosios, rašytinės ir spausdintinės, lyginama, kurios panašios, kurios skiriasi, kurios beveik
vienodos, kuo skiriasi; simetriškos ir nesimetriškos raidės ir pan.;
• tapatinami vienodi užrašai, žodžiai, besiskiriantis tik viena raide, aiškinamasi jų reikšmė;
• tapatinamos įvairiai erdvėje išdėstytos, įvairiu šriftu užrašytos raidės, skaitmenys;
• raidės, skaitmenys spalvinami, apipiešiami, aplikuojami;
• dailės darbeliuose piešiami raidžių, skaitmenų elementai, jais marginamas fonas, objektai;
• išryškinama įsidėmėti reikalinga vieta (galūnė, pirma didžioji raidė, sakinio ribos, matematinio
veiksmo ženklas ir pan.);
Verbalinis metodas:
• klausantis kito kalbos, sekant intonaciją, pauzes, mėginama suvokti, kiek atskirų minčių jis
pasakė;
• klausant pakartotinai skaitomo aiškiai intonuojamo teksto, mėginama pasakyti, kiek atskirų
frazių, sakinių išgirsta;
• kiekvienam pridedant po sakinuką kuriami pasakojimai; pabaigti pradėtą mintį;
• žodžių žaidimai: įvairiai vartojami žodžiai, nusakoma jų reikšmė, kuriami nauji žodžiai prie
turimo pridedant po garsą, skiemenį;
• raidėms, geometrinėms formoms sugalvojami smagūs pavadinimai („stogelis“, „burbulas“,
„kopėtėlės“, „riestainis“, „namukas“ ir pan.);
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Kinestezinis metodas:
• skaitant, įvardinant kiekviena raidė apvedama pirštu;
• rengiantis rašyti, raidelė (skaitmuo, geometrinė)–pavyzdys apvedama pirštu, tada „parašomas“
judesys ore, stengiantis įsidėmėti raidės (skaitmens, geometrinės figūros) formą, kinemą;
• rašant jaučiama ir įsimenama raidės, skaitmens kinema;
• raidės, skaitmenys vaizduojami pirštais;
• vienas ar keli mokiniai savo kūnais konstruoja raidę, skaitmenį, geometrinę formą, gali
pamėginti užrašyti žodį ar veiksmą;
• raidė, skaitmuo išlankstomi iš vielos ar pan.;
• smėlyje ar žemėje kojomis „piešiama“ raidė (skaitmuo, geometrinė forma); vaikštoma pagal
rašymo judesį.
Trimačių simbolių metodas:
• naudojamos trijų matavimų raidės, kurias galima apžiūrėti iš visų pusių, jas gali pasigaminti
patys vaikai;
• naudojami raidžių, skaitmenų trafaretai, kuriuos vaikai gali naudoti rašydami.
• raidė, skaitmuo išlankstomi iš vielos, dėliojamos iš konstruktoriaus, gamtinės medžiagos ar
pan.
Multisensorinis metodas: vienu metu:
• vaikas mato raidės vaizdą
• girdi pedagogo tariamą garsą
• pats taria
• atlieka judesį ore
• mato, kaip raidę rašo pedagogas
• pats užrašo raidę
Probleminis metodas:
raidės rašomos, kopijuojamos tariant jų pavadinimus;
•
aiškinamasi, kurios raidės (skaitmenys, geometrinės formos) turi tokių pačių
elementų; kurias galima padaryti vieną iš kitos, pridėjus ar atėmus elementą, kaip sudėliojus
kelias geometrines formas gauname kitą;
•
dėliojamos dviejų – trijų sakinių kortelės mėginant sukurti nuoseklų
pasakojimą; dėliojamos matematinių veiksmų fragmentų kortelės, mėginant gauti tinkamą
sprendimą ir rezultatą;
•
nurodoma, kad vaikas gali operuoti sąlygoje esančiais skaitmenis, kad
matematiniai veiksmai gali būti keturi (+, -, ·, :), kad gautų tinkamą rezultatą (kai vaikas
pasako atsakymą, bet nežino, kokį veiksmą turi atlikti);
•
dėliojamos per pusę perkirptos žodžių, sakinių, matematinių veiksmų
kortelės, mėginant jas sujungti į prasmingą visumą.
Informacinis metodas:
• naudojamasi asmeniniu, klasėje esančiu raidynu;
• sudaromas vaikui reikšmingų įsidėmėtinų žodžių žodynėlis, pratinama juo naudotis;
• mokoma reikalingą informaciją rasti enciklopedijoje, vadovėlyje;
Emocinis metodas:
• draugams, tėvams rašomi laiškai, sveikinimai;
• pažymima diena, kai pavyko pasiekti užsibrėžto tikslo (perskaityti pirmą raidę,, sujungti du
garsus į skiemenį, parašyti žodį be klaidos, teisingai apskaičiuoti reiškinį ir pan.);
• skaityti tekstą (spręsti uždavinį) vaikui rūpima tema;
Mokymo būdai taikomi ne sutrikimui, o vaikui. Mokymo(si) metodai turi atitikti mokinio galimybes
bei mokymosi stilių.
Parengė pagal įvairią literatūrą ir informacinius šaltinius.
Pasvalio r. sav. ŠPT PPS spec. pedagogė I. Kaulinskienė, logopedė I. Prakopienė, 2012.
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