
Parengė:  
Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos  
specialioji pedagogė Jurgita Lymantienė 
 
 

Padėkime nedėmesingiems vaikams     
 

Patarimai tėvams 
 

       Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas – neurologinis, genetinis sutrikimas, kuris pasireiškia tuo, kad 
žmogui sunku sutelkti, išlaikyti dėmesį. Jį blaško triukšmas, kvapai, garsai. Tokie vaikai 
impulsyvūs ir hiperaktyvūs, jiems sunku pradėti ir pabaigti veiklą laiku, neatidėliojant.  
 

Ar mano vaikas nedėmesingas? 
 

       Perdėtas aktyvumas ir nedėmesingumas yra gana dažnai pasitaikantys elgesio sutrikimai 
vaikystėje. Šie požymiai gali laikinai pasireikšti ir pranykti po keleto mėnesių nesukeldami 
ryškesnių vaiko raidos sutrikimų. Tačiau jei tam tikri vaiko elgesio ypatumai (nedėmesingumas, 
didesnis judrumas, impulsyvumas) reiškiasi gana stipriai tiek darželyje, tiek namuose  ir trunka 
ilgiau nei 6 mėnesius – galima įtarti aktyvumo ir dėmesio sutrikimą.  

 
Kada galiu  įtarti dėmesio ir aktyvumo sutrikimą? 

 

Požymiai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį: 
■ vaikas sunkiai vykdo prašymus, nurodymus. 
■ linkęs neužbaigti pradėtos užduoties. 
■ dažnai pameta savo daiktus ar pamiršta, kur juos pasidėjo. 
■ dažnai neišklauso, kas sakoma. 
■ nenustygsta vietoje, nerimsta, negali ramiai nusėdėti. 
■ kišasi į kitų vaikų veiklą, trukdo. 
■ nemėgsta kruopštumo reikalaujančių užduočių.  
■ negali liautis kalbėjęs, pertraukia kitus. 
■ nemoka laukti ar daryti ką nors paeiliui. 
 

Svarbu prisiminti! 
 

       NEGALIMA NEKREIPTI DĖMESIO Į SUTRIKIMO POŽYMIUS, VILIANTIS, KAD 
VAIKAS JUOS “IŠAUGS”. Tai gresia papildomomis bėdomis - menka saviverte, atsakomybės 
stoka, nerimo sutrikimu, depresija, įvairių formų elgesio ir emocijų sutrikimais.  
 

Pagalbos vaikui namuose principai  
 

● Aiški, strukt ūruota dienotvarkė 
 

      Kiekvieną vakarą kartu su vaiku sudarykite ir užrašykite rytojaus dienotvarkę, planuojant įvairių 
veiklų eiliškumą. Kiekvieną veiklą užrašykite 1-3 žodžiais ir lapą pakabinkite vaikui matomoje 
vietoje (tai užtrunka 5-7 min.).  

Kodėl tai svarbu? 
     Vaikui iš anksto žinant planuojamas veiklas, lengviau pavyksta su juo susitarti. Jei vaikas vengia 
ir išsisukinėja nuo tam tikros veiklos sudaryta dienotvarkė padeda pamatyti, kad pasibaigus 
nemaloniai veiklai yra daug punktų (įdomių veiklų), kurias vaikas mielai renkasi ir atlieka.  

 



● Į ką atkreipti d ėmesį, prieš atliekant užduotis namuose? 
 
■ Pritaikykite aplinką ir darbo vietą  
     Jei rengiatės su vaiku padirbėti (atlikti mokomąsias užduotis) tinkamai sutvarkykite darbo 
aplinką. Ant stalo neturi būti žaislų ar kitų pašalinių daiktų, sodinkite vaiką toliau nuo lango, 
išjunkite televizorių. 
 
■ Tinkamai organizuokite veiklą. 
Atsižvelkite kiek laiko vaikas gali dirbti susikaupęs  (15-20 min.), aktyvios pertraukėlės būtinos 
tokiems vaikams. Pertraukėlių metu leiskite vaikui pajudėti, stenkitės nukreipti dėmesį nuo 
mokomosios veiklos, aptarkite, kokios malonios veiklos imsitės baigę užduotis. 
 
■ Tinkamai pateikite užduotį . 
Pateikite trumpą užduoties instrukciją- laikykitės vieno sakinio taisyklės. 
Paprašykite vaiko pakartoti,  ką ir kaip reikės atlikti. Tai padės vaikui sutelkti jėgas ir nuteiks 
veiklai. Be to, jis geriau supras užduoties esmę.  
Tiksliai pažymėkite vietą, ką vaikas turi padaryti iki pirmos pertraukėlės. 
 
■ Pratinkite „grąžinti“ vaiko dėmesį prie atliekamos užduoties. 
Jei Jūsų vaikas niekaip neįstengia nusėdėti ir vis dairosi į šalis- padėkite jam. Žodinės pastabos 
nelabai efektingos, todėl vertėtų naudoti vaizdinius “skaitiklius” (pvz, smėlio laikrodis, vaikas 
mato, kiek laiko jis turi dirbti). 
 
■ Naudokite pagyrimus, paskatinimus. 
Kuo dažniau skatinkite, girkite už gerai atliktą darbą. Labai svarbu pasidžiaugti ir pagirti už nedidelį 
darbelį, poelgį ar vaiko pastangas.  
 
■ Kuo dažniau pateikite vaikui užduočių, kurios skatintų sutelkti dėmesį. 
“Palygink, surask skirtumus”, “surask iškritusias detales”, „surask pasislėpusius daiktus, gyvūnus”. 
Baigus užduotį, pratinkite ir skatinkite vaiką pasitikrinti. Vaikams tai vienas iš sunkiausių darbų. 
Būtina pasidžiaugti surastomis ir ištaisytomis klaidelėmis.  
 

● Pasiūlykite vaikui lankyti b ūrelį ar imtis kitos patinkančios veiklos. 
 

      Judresniems vaikams reikia daugiau fizinio krūvio negu kitiems. Judrumas, vikrumas, staigi 
reakcija sportuojant yra stipriosios šių vaikų savybės. Todėl sporto būreliai labai tinkamas 
pasirinkimas. Vaikas jaus, kad jam patinka, gerai sekasi, tai labai reikalinga tinkamai vaiko 
savivertei ir pasitikėjimui savimi ugdyti.  

 
*** 

 
      BŪTINA sukurti bendrą reikalavimų sistemą darželyje ir namuose. Todėl nuolat aptarkite vaiko 
pasiekimus ir sunkumus su jį ugdančiais pedagogais.  
 


