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    Skaitymas – sudėtingas 

psichofiziologinis procesas, 

kuriame dalyvauja kalbi-

nės motorikos, kalbinės 

klausos ir regėjimo anali-

zatoriai. Skaitymas – žo-

džio garsinės formos atsta-

tymas pagal jo grafinį 

vaizdą. 

  Disleksija – vaikų skai-

tymo mokymosi trūkumai. 

Disleksikų klaidos stabi-

lios, pasikartojančios. Tai 

– raidžių ir skiemenų pra-

leidimai, sukeitimai vieto-

mis bei tarpusavyje, žo-

džių ir sakinių reikšmių 

nepakankamas suvoki-

mas. 

   Skaitymo mokymo pro-

cese labai svarbus anksty-

vasis mokymosi periodas, 

tėvų pagalba, emocinis ry-

šys su vaiku. 

Skaitymo mokymo etapai: 

 

1.Tėvų garsinis skaitymas (turi tęstis 

kuo ilgiau). 

 2.Vaikų „pseudoskaitymas“ (jie žaidžia 

skaitymą). 

 3.Garsinės žodžių analizės mokymas. 

 4.Mokymosi „iškoduoti raštą“ stadija 

(garso siejimas su raide): 

        4.1. Suaugęs rodo ir pavadina rai-

dę. 

        4.2.Vaikas pats mokosi atrasti ir 

parodyti raidę. 

        4.3. Vaikas savarankiškai atpažįs-

ta ir pavadina raidę. 

 5. Skaitymo skiemenimis mokymas      

( garsų ir skiemenų „dainavimas“). 

 6.Kietųjų ir minkštųjų skiemenų sky-

rimas (kietos ir minkštos kaladėlės, ka-

muoliukai). 

 7.Skaitymas su„ langeliu“ (uždengus 

dalį) ir duetu. 

  8.Sąmoningo skaitymo mokymas (žodį 

sieti su paveikslėliu, atsakyti į klausi-

mus, iliustruoti daiktais, inscenizuoti). 

Raidžių įsiminimui padeda: 

1. Raidžių lipdymas iš plastilino, teš- 

los, molio. 

2. Raidžių dėliojimas iš lazdelių, spal-

votų kaladėlių, akmenukų, mozai-

kos dalelių. 

3.Raidžių dėliojimas ant plastilino iš 

žirnių, kruopų, akmenėlių. 

4. Raidžių kontūrų apvedžiojimas ore, 

pirštu ant delno, koja ant grindų, 

spalvinimas. 

5. Raidžių modeliavimas iš siūlų, vie-

los, kirpimas iš kartono. 

 

Priminimai tėvams, mokantiems 

vaikus skaityti: 

   -Bendradarbiaukite su auklėtoja, 

mokytoja, logopede. 

   -Nepamirškite vaiko nuolat drąsinti 

ir girti už pastangas. 

   -Nenusiminkite, jei vaikas klysta. Iš 

klaidų mokomasi. 

   -Turėkite  kantrybės, skirkite dau-

giau laiko skaitymui su vaiku. 

  -Kuo dažniau džiaukitės vaiko sėk-

me, skatinkite jo teigiamas emocijas ir 

mokymosi skaityti motyvaciją. 
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