
      Specialiojo pedagogo teikiama pagalba ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 
 

 Ikimokykliniame amžiuje formuojasi vaiko asmenybė. Jis  pradeda pažinti  supančią aplinką, 

plečiasi jo akiratis. Tuomet neretai mažylis susiduria su aibe sunkumų, kuriuos apeiti ir asmeninius 

gebėjimus  realizuoti reikalinga  pagalba (pvz.: specialiojo pedagogo) ir papildomų paslaugų. 

           Vaikai gali būti nedėmesingi, lėčiau mąstantys,  turėti emocinių ir elgesio problemų, 

komunikacijos sutrikimų, Vadinasi, jiems gali sunkiau sektis susikaupti tam tikroje veikloje, suprasti bei 

laikytis žaidimo taisyklių; sunku laikyti pieštuką, kirpti žirklėmis, prisiminti eilėraštuką ar pan. Taip 

pat  jie gali išsiskirti ir ypatingais gabumais bei talentais, fiziniais, pažinimo, emociniais ar komunikacijos 

gebėjimais. 

          Specialusis ugdymas darželyje vyksta daugiausiai per žaidybines veiklas, išryškinant vaiko 

stipriąsias puses bei lavinant silpnąsias. 

 

           Tenkinant specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius specialusis pedagogas siekia: 
 

-  Laiku išsiaiškinti vaikų ugdymo(si) sunkumus, jų priežastis. 

-  Numatyti palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, galinčius tenkinti vaikų 

specialiuosius poreikius. 

-  Talkinti tėvams sprendžiant problemas, su kuriomis susiduria jų vaikas. 

-  Padėti ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) lavėti ir pasirengti mokyklai. 

 

            Kada turėtumėte atkreipti dėmesį į tam tikrus vaiko gyvenimo ir elgesio momentus? 

 

-  Vaikas pradeda vėliau kalbėti, negu kiti bendraamžiai. 

-  Sunkiai randa tinkamus žodžius pokalbyje. 

-  Sunkiai išmoksta raides, savaitės dienas, skirti ir pavadinti spalvas,formas, skaičius. 

-  Sunkiau orientuojasi erdvėje (neskiria pusių: kairė-dešinė, nesiorientuoja popieriaus lape ir pan). 

-  Dažnai nerimastingi ir išsiblaškę. 

-  Nesugeba ar nenori vykdyti nurodymų, laikytis kasdieninių taisyklių ir tvarkos. 

 

            Jeigu Jūs pastebite  tam tikras vaiko problemas: 

 

-  Ieškokite galimybių padėti - konsultuokitės su specialiuoju pedagogu, psichologu, grupės auklėtoja apie 

ugdymo būdus, padedančius lavėti Jūsų vaikui. 

-  Dažniau bendraukite su savo vaiku. Drąsinkite jį. Siūlykite įvairią veiklą, padėsiančią ko nors išmokti, 

sužinoti naujo. 

-  Išsiaiškinkite savo vaiko stipriąsias puses, lavinkite jas.  

-  Užsiimkite su vaiku namuose ir būtinai pagirkite, kad ir už menką daromą pažangą ar teisingai atliktus 

darbus. 

-  Bendraukite ir bendradarbiaukite su darželio pedagogais bei specialiuoju pedagogu. 

-  Atsiminkite, kad vaikas yra asmenybė. Tad bendraukite nepažeisdami jo savigarbos. 

-  Išklausykite vaiko nuomonę, rūpimus klausimus. 

 

       Taigi, specialusis pedagogas - Jūsų pagalbininkas ugdant vaikus. Todėl drąsiai kreipkitės iškilus 

neaiškumams, abejonėms, norėdami rasti atsakymus ir gauti patarimus, kaip saugiai ir kryptingai ugdyti 

vaiką. 
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