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PADĖKA
Dėkoju visiems savo draugams ir kolegoms, kurie šio projekto metu mane rėmė ir drąsino.
Ypatingai norėčiau padėkoti Stephanie Martin uţ jos patarimus ir pamokymus. Štai ir vėl lieku
skolinga visiems tiems vaikams ir jų šeimoms, su kuriais dirbau projekto metu, ir kurie ir įkvėpė mane
parašyti šią knygą.
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ĮŢANGA
Knyga „Ankstyvieji vizualiniai įgūdţiai“ yra skirta specialistams, dirbantiems su vaikais, kurių
regimojo suvokimo įgūdţiai nėra pilnai išsivystę, dėl to lėčiau vystosi jų kalba, jie patiria kitų
bendravimo sunkumų. Knygos uţduotys sukurtos taip, kad skatintų ir plėtotų su regimuoju dėmesiu ir
regos aštrumu sietinus įgūdţius.
Regimojo suvokimo uţduotys yra naudingos, norint išplėtoti tokių specifinių sąvokų suvokimą,
kaip spalva, dydis ir forma. Jos taip pat gali būti dėmesio treniravimo programos dalis. Šie uţsiėmimai
turi ir papildomos naudos - tokios uţduotys padeda vaikui treniruoti rankų ir akių koordinaciją.
Dauguma uţsiėmimų yra ne verbalinio pobūdţio, todėl tinka vaikams, kurių kalbėjimo įgūdţiai
yra riboti. Jos daugiausia skirtos ikimokyklinio amţiaus vaikų grupėms, tačiau uţduotis galima
modifikuoti pritaikant jas įvairaus amţiaus vaikams. Pavyzdţiui, vyresnio amţiaus mokiniai atlikdami
jas gali mokytis asocijuoto ţodyno.
Šias uţduotis besiruošiantys naudoti tam tikrų sričių profesionalai, tėvai ir globėjai visada prieš
tai turėtų pasikonsultuoti su atitinkamu specialistu. Tinkamiausią patarėją reikėtų rinktis atsiţvelgiant į
kiekvieno individualaus vaiko poreikius. Vis dėlto, būtų patartina kreiptis į šiuos: kalbėjimo ir kalbos
terapeutus, ergoterapeutus, kurčiųjų arba sutrikusios klausos vaikų mokytojus ir mokytojus, kurie
specializuojasi tokiose srityse kaip autizmas ar mokymosi sunkumai. Vaikus, kurie turi kalbos,
kalbėjimo ar bendravimo sunkumų, reikėtų nukreipti pas kalbos ir kalbėjimo terapeutą.
UŢDUOČIŲ IŠDĖSTYMAS
1-10 knygos skyriai apima regimojo dėmesio, regos aštrumo, sekos nustatymo, dėmesio
sukaupimo ir atminties sritis. Papildomuose skyriuose išvardintos ir apibūdintos galimos uţduotys
atostogoms ir temos mokyklos mokymo programoms. Knygos gale pateikiamas išsamus mokomosios
medţiagos ir priemonių sąrašas.
Pirmuose skyriuose nagrinėjami pagrindiniai regimieji potyriai, kurie yra labai svarbūs
vystantis vaiko ankstyviesiems bendravimo įgūdţiams. Tolimesniuose skyriuose analizuojami
sudėtingesni suvokimo įgūdţiai, pavyzdţiui, vizualinis derinimas, rūšiavimas ir sekos nustatymas.
Kiekviename skyriuje pateikiamos rekomendacijos mokymui arba uţsiėmimai, kurie yra
sukurtos taip, kad skatintų vystytis tam tikrą konkretų vizualinį įgūdį. Prie kiekvieno mokomojo
uţsiėmimo yra pridedamas praktinių uţduočių lapas. Juos galima padalinti kitiems specialistams,
tėvams ar globėjams, norintiems padėti vaikui mokytis. Uţduočių šiuose lapuose tikslas – padėti vaikui
apibendrinti įgūdţius, kurių jisai išmoko struktūrizuotoje aplinkoje, ir perkelti jų mokymąsi į namų ar
mokyklos aplinką.
KAIP NAUDOTI UŢDUOTIS
Labai svarbu uţduotis suderinti su vaiko regimaisiais ir kalbiniais sugebėjimais. Kiekvieno
skyriaus įţanga padės skaitytojui nuspręsti, ar vaikas yra pasiruošęs tam tikram mokymosi etapui, ar
jam reikalingos ne tokios sudėtingos uţduotys. Kai kuriuos vizualinius įgūdţius, kaip sekos nustatymas
ar atminties lavinimo pratimai, galima treniruoti tuo pačiu metu. Kiti įgūdţiai turi būti lavinami grieţtai
pagal vaiko vystymosi procesą; pavyzdţiui, prieš išmokdamas rūšiuoti spalvas, vaikas turi sugebėti jas
derinti (išrinkti atitinkančias viena kitą). Uţduotis taip pat reikia rinktis priklausomai nuo individualus
vaiko. Pavyzdţiui, dirbant su labai droviu ir uţsisklendusiu vaiku, gali teikti daugiau laiko praleisti
vystant akių kontaktą.
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Mokomieji uţsiėmimai
4-9 skyriuose yra keletas mokomųjų uţsiėmimų. (Nors uţsiėmimai skirti individualiems
vaikams, juos galima lengvai pritaikyti ir mokant grupes). Šie detalūs uţsiėmimai suteiks daug
naudingos informacijos studentams ar specialistams, kuriems sutrikusio kalbos vystymosi ir regimojo
suvokimo įgūdţių sritis yra naujas dalykas. Uţduotis taip pat galima naudoti kaip medţiagą
apmokymams.

Naudingi ţodţiai ir frazės
Prie kiekvienos uţduoties rasite ir ţodţių bei frazių sąrašą. Sąrašas yra tik rekomenduojamas,
todėl skaitytojas gali nuspręsti juo nesinaudoti. Vykdant daugelį uţsiėmimų, parodyti vaikui, koks
atsakas iš jo laukiamas, galima ir ne verbaliniu būdu. Arba skaitytojas gali nuspręsti pakeisti ţodţius ir
frazes kitais – tinkamesniais individualus vaiko kalbiniams ir kultūriniams poreikiams. Nuoseklios
instrukcijos suteiks uţsiėmimui struktūrą ir paskatins kalbos vystymąsi.

Kai norime uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
Knygoje duodami patarimai, kaip norint kiekvieną mokymo uţsiėmimą galima padaryti
sudėtingesniu. Šiais pasiūlymais galite pasinaudoti, jei norite uţduotį adaptuoti pagal individualaus
vaiko poreikius.

Variacijos
Prie kiekvieno mokomojo uţsiėmimo yra pateikiamas uţduočių variacijų sąrašas. Jį sudaro
panašios uţduotys ir pasiūlymai, kaip galima mokymo uţduotį keisti, ją pritaikant vaiko interesams.
Uţduočių variacijos yra tinkamos skirtingą raidos lygmenį pasiekusiems vaikams, todėl, rinkdamasis
alternatyvius ţaidimus, suaugęs asmuo turi atsiţvelgti į bendrus vaiko sugebėjimus. Pavyzdţiui,
uţduotis su paveikslėliais vaikui bus didesnis iššūkis jo raidos atţvilgiu, nei ta, kurioje naudojami
dideli objektai.

Uţduočių lapai mokyklai ir vaikų darţeliui
Prie kiekvieno mokomojo uţsiėmimo pateikiamas ir uţduočių lapas mokyklai ar vaikų
darţeliui. Uţduotys šiuose lapuose yra sukurtos taip, kad padėtų vaikui apibendrinti tai, ką jis išmoko
atlikdamas struktūrizuotas uţduotis, ir perkelti tas ţinias į mokyklos ar vaikų darţelio aplinką. Jos taip
pat padės vaikui plėtoti specifinius vizualinius suvokimo įgūdţius. Dauguma uţduočių yra skirtos
maţoms grupėms arba visai klasei, tačiau kai kur duodami patarimai, kaip jas atlikti dirbant
individualiai.
Vaikui galima parinkti vieną ar daugiau uţduočių. Jas renkantis, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos
dalykus:
vaiko regos, paţinimo, lingvistinius ir raidos poreikius;
vaiko kasdieninę įprastinę veiklą;
vaiko mokymosi programą;
vaiko susidomėjimo objektus, pomėgius ir nemėgstamus dalykus;
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galimybes gauti reikiamas priemones;
mokytojo ar vaikų darţelio darbuotojo prioritetus renkantis uţsiėmimus.
Šiuos klausimus reikėtų aptarti su mokymą vykdančiu personalu, jei tik įmanoma, uţsiėmimus
paaiškinti ir pademonstruoti.
Galima padaryti uţduočių lapų mokyklai ar vaikų darţeliui fotokopijas ir išdalinti mokytojams
bei darţelio personalui. Pasirinktus uţsiėmimus paţymėkite šalia kiekvieno iš jų esančiame langelyje.
Pavyzdţiui:

Susiskirstykite į komandas pagal spalvą
Ţaisdami paprastus ir sportinius ţaidimus, atskiras komandas ţymėkite pagal spalvą. Iš įvairių
spalvų kaspinų vaikai turi pasirinkti po vieną. Tada vaikai turi susiskirstyti į grupes pagal savo turimų
kaspinų spalvas.

Uţduočių lapai tėvams
Su kiekvienu mokomuoju uţsiėmimu rasite ir uţduočių lapus, skirtus naudojimui namuose.
Juose gausu praktinių patarimų, kaip, stimuliuojant vizualinį įsisąmoninimą, galima panaudoti
kasdienines vaiko veiklas, ir ţaidimų, kurie padės plėtoti vaiko regimojo suvokimo įgūdţius.
Dauguma uţsiėmimų suplanuoti taip, kad būtų atliekami dviese – vaiko ir vieno iš tėvų ar kito
šeimos nario. Rasite ir pasiūlymų, kaip organizuoti grupinius uţsiėmimus, kuriuos galima paversti
vakarėliui tinkamu ţaidimu ar ţaidimo forma atlikti su savo vaiko draugais.
Vaikui galima parinkti vieną ar daugiau uţduočių. Jas renkantis, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos
dalykus:
vaiko regos, paţinimo, lingvistinius ir raidos poreikius;
vaiko kasdieninę įprastinę veiklą;
vaiko socialinį ir kultūrinį kontekstą;
vaiko susidomėjimo objektus, pomėgius ir nemėgstamus dalykus;
galimybes gauti reikiamas priemones;
vieno iš tėvų ar globėjų prioritetus renkantis uţsiėmimus.
Šiuos dalykus reikėtų aptarti su šeima, jei įmanoma – uţduotis paaiškinti ir pademonstruoti. Tėvai nėra
mokytojai, todėl reikėtų vengti uţduočių, kuriose treniruojami vaikui nauji ar sudėtingi įgūdţiai. Šių
uţsiėmimų tikslas – vaiko ir jo šeimos linksmai praleistas laikas, patiriamas mokantis kartu.
Galima padaryti uţduočių tėvams fotokopijas ir išdalinti vaiko šeimos nariams ar globėjams.
Paţymėkite pasirinktus uţsiėmimus šalia kiekvieno esančiame langelyje. Pavyzdţiui:

Ţaidimai ant kelių
Pasisodinę vaiką ant kelių, dainuokite jam ir kalbėkitės su juo. Galite jį pabučiuoti, paglostyti
skruostus ar apsimesti, kad stengiatės įgnybti į nosį.
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Tinkamų priemonių sąrašas
Knygoje išvardinama viso tinkama mokomoji medţiaga, ţaislai ir kitos priemonės, naudingos
plėtojant kiekvieną konkretų vizualinį įgūdį. Šie objektai buvo pasirinkti kaip patys tinkamiausi
kiekviename skyriuje apibūdintiems uţsiėmimams. Sąrašą sudaro daiktai, kuriuos galima nusipirkti
parduotuvėje, tradicinės mokymo priemonės, kasdieniniai daiktai, ţaislai, ţaidimai ir daiktai, kuriuos
galima pasigaminti namuose. Galima padaryti sąrašo, kurį reikia naudoti kartu su atitinkamais uţduočių
lapais, fotokopijas ir paskirstyti kitiems specialistams, tėvams ir globėjams.
Tinkamiausias priemones ir medţiagą reikia parinkti pagal individualaus vaiko poreikius. Tokį
pasirinkimą turi nulemti jo kognityvinis, suvokimo, lingvistinis ir pasiektas raidos lygis. (Ţiūrėti
"Ţaislai ir mokomoji medţiaga vaikams su regos sutrikimais" ir "Kaip pasirinkti tinkamą medţiagą
mokymui?" apačioje). Specialistus, tėvus ir globėjus reikėtų pakonsultuoti apie vaiko prioritetus ir
galimybes gauti tam tikras priemones. Po diskusijos tinkamus daiktus galima paţymėti. Pavyzdţiui:

"Paţiūrėk į mane": alternatyvi medţiaga ir priemonės
Ţaidimų, kurių tikslas – uţmegzti akių kontaktą, metu galima naudoti daugybę daiktų. Pavyzdţiui:

"Ku kū" ţaidimai:







Šalikas arba audinio gabalas
Blizganti terminė antklodė
Šifonas, tinklelis ar nėriniai
Veido kaukė
Knyga ar ţurnalas
Vėduoklė

Kontrolinis sąrašas specialistui arba vienam iš tėvų suteikia galimybę fiksuoti vaiko uţsiėmimus ir jo
rezultatus. Jame reikėtų ţymėtis informaciją apie naudojamą medţiagą, uţduoties rūšį, stimuliuojamą
vizualinį įgūdį ir vaiko reakciją. Kiekvieno kontrolinio sąrašo viršuje nurodomas vienas pagalbinis
pavyzdys.
KAIP SUKURTI MOKOMĄSIAS SITUACIJAS
Norėdami optimaliai išnaudoti mokomąją situaciją, laikykitės šių rekomendacijų:
1. Įsitikinkite, kad vaikui patogu, ir jis pasiruošęs dalyvauti uţduotyje.
2. Įsitikinkite, kad vaiko sėdėjimo poza tokia, kuri leis maksimaliai įsitraukti į ruošiamą
uţsiėmimą. Vaikas turi matyti ir galėti liesti mokomuosius objektus, išgirsti jų skleidţiamus
garsus, jei to reikia, lengvai judėti aplinkinėje erdvėje.
3. Stenkitės, kad vizualiai vaiko niekas neblaškytų. Prisiminkite šiuos patarimus:
 Nuo stalo arba grindų, kur dirbate su vaiku, nuimkite visus nereikalingus rakandus;
 Stenkitės su vaiku dirbti ne prie koridorių, langų ar bet kokios kitos vietos, kurioje pro
šalį galėtų vaikščioti ţmonės;
 Dirbkite atokiau nuo veidrodţių ar spalvingais objektais nukabinėtų sienų (jei reikia,
laikinai juos galite uţdengti prisegdami baltus popieriaus lapus);
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4.
5.
6.

7.

 Vietos, kurioje vykdote uţsiėmimą, paviršius turi būti vienspalvis (raštuotas staltieses ar
kilimus uţdenkite baltu popieriaus lapu, audiniu ar rašymo lenta). Jei turite dirbti klasėje
ar darţelyje, darbui stenkitės rasti niekuo neuţgriozdintą kampą su vienspalvėmis
nuogomis sienomis, kurį būtų galima atskirti. Erdvę atitverkite kokiu nors baldu, pvz.,
pianinu arba knygų lentyna. Alternatyvūs variantai: uţdenkite senamadišką rūbų
kabyklą antklode arba strategiškai išdėliokite eilę aukštų vazoninių gėlių.
Pasistenkite sumaţinti foninį triukšmą. Tai ypač svarbu dirbant su vaikais, turinčiais jutimo
sutrikimų, kurie nemato ir negirdi taip gerai, kaip turėtų.
Dirbkite gerai apšviestoje erdvėje, kurioje, pageidautina, būtų ir natūralios šviesos šaltinis.
Uţsiėmimus vykdykite su vaikui paţįstamu ir jo mėgstamu suaugusiu asmeniu. Taip vaikas
lengviau bendradarbiaus su jumis ir labiau mėgausis ţaidimais. Negana to, vaiką paţįstantis
asmuo sugebės kokybiškiau stebėti ir suvokti vaiko atsakus.
Uţsiėmimus kartokite daţnai. Kad vaiko įgūdţiai išsivystytų, kartoti uţsiėmimus gali tekti
nuolatos.

Grupiniams uţsiėmimams:
1. Nuspręskite, kaip susodinsite vaikus. Geriausia tai padaryti ratu arba puslankiu, nes taip
mokomoji medţiaga ir suaugę mokymus vedantys asmenys vaikams tampa geriausiai matomi.
Vaikams su jutimų sutrikimais gali būti lengviau mokytis, juos susodinus puslankio viduryje.
Kalbėtojas yra geriausiai matomas ir girdimas būtent iš šio taško.
2. Vaikus susodinkite pagal jų pačių poreikius ir prioritetus bei tai, ar jie lengvai dirba drauge su
kitais vaikais. Aktyvaus vaiko dalyvavimas pamokoje gali tapti našesnis, jį susodinus tarp
dviejų tylesnių vaikų. Uţ puslankio ribų pasyvus vaikas galbūt sėdės ramiai, tačiau, kad
dalyvautų uţsiėmime, jam prireiks suaugusio asmens pagalbos.
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UŢSIĖMIMŲ PLANAVIMAS
1. Pasirinkite vaiko suvokimo, paţinimo, raidos ir lingvistinį lygį atitinkančias uţduotis.
2. Siekdami plėtoti vaiko įgūdţius, pasinaudodami rekomendacijomis, padarykite uţduotis
sudėtingesnėmis. Uţduotys turėtų būti paremtos vaiko stipriosiomis pusėmis ir padėti tobulinti
regimojo suvokimo įgūdţius.
3. Nusistatykite aiškius uţsiėmimo tikslus: visada tikrinkite vaiko progresą, kad įsitikintumėte, jog
parinktos uţduotys yra tinkamos atsiţvelgiant į vaiko poreikius. (Ţiūrėti "Vaiko progreso
stebėjimas" apačioje).
4. Nuspręskite, kuriuos ţodţius ar frazes bus naudinga naudoti uţsiėmimo metu. (Juos rinkitės iš
prie kiekvieno uţsiėmimo pateikiamo sąrašo arba pakeiskite juos kitais ţodţiais ar frazėmis,
kurie būtų tinkamesni atsiţvelgiant į vaiko individualius kalbinius ir kultūrinius poreikius).
5. Nuspręskite, kokių atsakų lauksite iš vaiko uţsiėmimo metu. Tai priklausys nuo uţduoties tipo
ir nuo vaiko sugebėjimų. (Ţiūrėti "Vaiko atsakas" apačioje).
6. Suplanuokite uţsiėmimo laiką. Turite duoti vaikui pakankamai laiko vizualiai ištyrinėti
mokomąją medţiagą. Uţsiėmimo trukmė darys įtaką ir vaiko susikaupimui. (Ţiūrėti 10 skyrių,
"Dėmesio sukaupimas").
7. Nurodymus vaikams duokite aiškia, paprasta kalba, neviršijančia vaiko kalbinių sugebėjimų.
Uţduotis galima pritaikyti ir vaikams, kurių šnekamosios kalbos suvokimas yra ribotas.
Pavyzdţiui, suaugęs asmuo gali pademonstruoti laukiamą reakciją.
8. Nuspręskite, kokias mokymo strategijas naudosite uţsiėmimo metu. Štai keletas pavyzdţių:
 Demonstravimas – parodykite vaikui laukiamą atsaką į uţduotį, pavyzdţiui, dėlionėje
vieną formą pakeisdami kita;
 Modelio pateikimas – duokite vaikui modelį, kurį jisai galėtų nukopijuoti, pavyzdţiui, iš
kaladėlių sukonstruotą tiltą;
 Uţdelsta imitacija – parodykite vaikui modelį, pavyzdţiui, iš ţaislinių kuolelių išdėliotą
raštą, o tada jį paslėpkite. Ar vaikas sugebės iš atminties atkurti jūsų parodytą modelį?
Pabaigus uţduotį, vaikas gali sulyginti abu objektus ir pasitikrinti, kaip jam pavyko;
 Atkartojimas – jūs ir vaikas turite identišką mokomųjų priemonių rinkinį, todėl vaikas
gali kopijuoti kiekvieną uţduoties etapą; pavyzdţiui, vaikas renka ir veria karoliukus,
kopijuodamas jūsų veriamų karolių raštą;
 Atgalinės sekos taikymas – suaugęs asmuo parodo vaikui uţsiėmimą ir leidţia jam atlikti
paskutinį ţingsnį, pavyzdţiui, suverti paskutinį tam tikra seka išdėstytų karoliukų
elementą; palaipsniui vaikas turi vis daugiau ir daugiau uţduoties atlikti pats;
 Tiesioginės sekos taikymas – vaikas pradeda vykdyti uţduotį, o suaugęs asmuo ją
pabaigia; pavyzdţiui, suaugęs asmuo prideda keletą paskutinių dėlionės detalių ir ją
pabaigia. Palaipsniui vaikas turi vis daugiau ir daugiau uţduoties atlikti pats.
9. Suplanuokite, kaip pasufleruosite vaikui, jei uţduoties metu jam prireiks pagalbos. Pabandykite
uţsiminti apie reikiamą kelią tokiais būdais:
 pakartokite uţduoties instrukcijas;
 tegul suaugęs asmuo arba kitas vaikas, kuriam lengviau sekasi, pademonstruoja reikiamą
rezultatą;
 parodykit pirštu, fizine manipuliacija, gestu;
 sumaţinkite galimų variantų skaičių, kad vaikui padidėtų galimybės pasirinkti reikiamą
atsakymą.
10. Tinkamo rezultato skatinimas yra kiekvieno mokymosi proceso dalis, todėl suplanuokite, kaip
vaiką girsite ir kaip reaguosite į jo veiksmus. Pagirti galima ţodţiais, pavyzdţiui, "gera
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mergaitė", arba ne ţodiniu būdu, pavyzdţiui, apkabinti ar paploti. Kartais stimulo pakartojimas
jau savaime yra atpildo forma: pavyzdţiui, kai, pakartojus veiksmą, išorėn vėl iššoka lėlė.
Reaguokite į vaiko veiksmus visada vaikui suprantamiausia forma.
Jei norite, kad vaikas vystytų savo regimuosius įgūdţius, labai svarbu, kad vaikas
suprastų, kada jo atsakas nėra teisingas. Stenkitės nebūti perdėm negatyvus. Padėkite vaikui
atsakyti teisingai, pritaikydami viršuje minimus metodus.
11. Uţsiėmimą pritaikykite kiekvieno individualaus vaiko susikaupimo lygiui. (Daugiau
informacijos apie tai, kaip sumaţinti vaiko dėmesio spragas, rasite 10 skyriuje "Dėmesio
sukaupimas).
12. Kad išlaikytumėte vaiko susidomėjimą, naudokite skirtingus minėtus uţduočių variantus ir
alternatyvią mokomąją įrangą. Arba – paprašykite, kad pats vaikas vadovautų šiems
uţsiėmimams.
ŢAISLAI IR MEDŢIAGOS VAIKAMS SU REGOS SUTRIKIMAIS
Ţaislus vaikams su regos sutrikimais rinkite ypatingai atidţiai. Svarbūs faktoriai yra dydis,
spalva ir kontrastas. Didelius ir spalvingus ţaislus tikrai lengviau pamatyti. Stiprios, pirminės spalvos ir
skirtingos tekstūros gali padėti akcentuoti bendrą ţaislo formą arba jo maţas detales. Ţaislai,
stimuliuojantys keletą jutimų, yra vaikams įdomesni, nes judesį, garsą ir prisilietimą sujungia su
regimąja stimuliacija. Apie savo pasirinktą įrangą visada informuokite vaiko jutiminių sutrikimų
terapeutą arba mokytoją ir suţinokite jo nuomonę.

Mokomosios medţiagos pasirinkimas
Uţsiėmimų metu gali prireikti pasinaudoti įvairia įranga, medţiaga ir ţaislais. Visa tai reikia atidţiai
pasirinkti.
Nepamirškite:
1. Reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp senos ir naujos įrangos naudojimo. Didelis naujų dalykų kiekis
gali vaiką išgąsdinti ir sugluminti, arba stimuliacija bus per didelė, todėl vaikas negalės
susikaupti ties uţduotimi; jei naudosite perdaug paţįstamų objektų, vaikui gali pasidaryti
nuobodu, todėl jo dėmesį bus sunku išlaikyti.
2. Medţiaga turi derėti prie vaiko raidos, paţinimo ir lingvistinio lygio. Vaiko sugebėjimas
atpaţinti vaizdinę medţiagą vystosi kartu su jo raida, taigi jis iš pradţių išmoks atpaţinti
objektus, o po to – paveikslėlius. Rinkdamiesi medţiagą, laikykitės tokios hierarchijos:







realūs objektai
dideli, lėlių dydţio ţaislai
miniatiūriniai ţaislai
spalvotos nuotraukos
nespalvotos nuotraukos
abstrakčių linijų piešiniai

svarbus ir paveikslėlyje demonstruojamos informacijos kiekis. Pradėkite nuo paveikslėlių su
vienu objektu ir pamaţu pereikite prie kompleksinių ar mišrių, iš kelių vaizdų sudėtų,
paveikslėlių.
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3. Ţaislai ir medţiaga turi būti tokie, kad vaikas galėtų lengvai juos valdyti.
4. Renkantis mokomąją medţiagą, reikia atsiţvelgti į vaiko susidomėjimo objektus, prioritetus ir
potyrius.
5. Tikėtina, kad vaiko dėmesį geriau prikaustys interaktyvūs ţaislai ir medţiagos arba tokie, kurie
jam bus iššūkis. Ieškokite ţaislų, kurie skatintų vizualinį tyrinėjimą, demonstruotų prieţasties ir
padarinio ryšį arba kaţkokios problemos sprendimą.
6. Kiekvieno mokomojo uţsiėmimo pradţioje siūloma tinkama mokomoji medţiaga. Jei ji vaikui
netinka, išbandykite alternatyvius pasiūlymus, pateikiamus tai pačiai uţduočiai.
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IŠ VAIKO GAUNAMAS ATSAKAS
Planuodami uţsiėmimus, turite apsvarstyti, kokio atsako tikitės išvaiko, ir kaip jis dalyvaus
uţsiėmime.
Prisiminkite:
1. Vaiko atsakas į vizualinius stimulus gali būti labai įvairus, pavyzdţiui: ţiūrėjimas į objektą ar
veiksmą; kito asmens ţvilgsnio kraipymo arba į kaţką sukoncentruoto ţvilgsnio sekimas; veido
išraiškos pasikeitimas; akių kontakto uţmezgimas; veiksmų ar įvykių imitavimas; siekimas arba
rodymas pirštu; su stimulu susijęs kalbėjimas, ţenklų rodymas ar gestikuliavimas.
2. Atsakai į daugelį iš šių uţduočių turi būti ne verbaliniai, todėl net ir vaikas, kurio kalbėjimo
įgūdţiai riboti, gali jas atlikti. Ţodţiais arba atsako demonstracija išaiškinkite vaikui, kaip jis
turėtų dalyvauti uţsiėmime.
3. Kai kuriuos atsakus lengva interpretuoti klaidingai, todėl, prieš nuspręsdami, kad vaiko reakcija
yra patikima, ieškokite atsako modelių ir nuoseklumo.
Jūs turite ţinoti, kurios vaiko reakcijos rodo, kad jis sutrikęs ar nesuvokia
uţduoties, ir pagal tai atitinkamai keisti uţsiėmimo eigą.
4. Pageidautinos reakcijos turėtų būti paremtos visais bendrais vaiko sugebėjimais, ne vien
regimaisiais suvokimo įgūdţiais: pavyzdţiui, jei vaikas turi vizualiai sekti judantį objektą, kaip
jis kontroliuoja savo galvą ir išlaiko jos pusiausvyrą? Turite atsiţvelgti ir į fizinius, klausos,
kognityvinius, lingvistinius ir socialinius įgūdţius.
VAIKO PROGRESO STEBĖJIMAS
1. Uţfiksuokite informaciją apie su vaiku atliekamus uţsiėmimus. Svarbu pasiţymėti šią
informaciją:







veiklos rūšis – regimųjų įgūdţių sritis, į kurią koncentruojatės, kaip vizualinis derinimas;
tikslai – ką norite su kiekvienu vaiku pasiekti;
įranga – uţsiėmimo metu naudojama įranga ir medţiagos;
uţsiėmimo apibūdinimas – uţduoties pavadinimas arba trumpas apibūdinimas;
mokymo strategijos – apibūdinkite mokymo strategijas, naudojamas pristatant uţduotį;
uţsiėmimo organizavimas – individualus ar grupinis seansas; turėtų būti paţymimas
visas specialus pasirengimas;
 laukiamas atsakas – ko iš vaikų tikitės.
Pavyzdţiui:
Veiklos rūšis: vizualinis spalvų rūšiavimas. Naudojamos spalvos: raudona, mėlyna, ţalia ir
geltona.
Tikslai: išvystyti sugebėjimą klasifikuoti objektus pagal jų spalvą.
Įranga: keturių spalvų kortelės ir įvairūs derančių spalvų objektai.
Uţduoties apibūdinimas: "Mano rūšiavimo dėţutė".
Mokymo strategijos: uţduoties apibūdinimas, naudojant vieną objektą vienai spalvotai kortelei.
Uţsiėmimo organizavimas: kiekvienas vaikas dirba atskirai..
Laukiamas atsakas: visus objektus surūšiuoti 15 minučių bėgyje.
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2. Uţrašykite, kokio atsako tikėjotės iš vaiko, ir palyginkite jį su realiu vaiko atsaku uţsiėmimo
metu. Ši informacija padės jums pamatyti, jei uţduotis vaikui bus per lengva arba per sudėtinga.
Individualaus rezultatų lapo pavyzdys:
Andrius
Pastatyti bokštą iš dešimties kaladėlių
Pastatė bokštą iš penkių kaladėlių, tada jį nugriovė

Vaiko vardas
Laukiamas atsakas
Realus atsakas

Grupinio rezultatų lapo pavyzdys:
Didelius ir maţus daiktus priderink prie loto lentos paveikslėlių.
Rezultatas
Priderino teisingai
Pačius daiktus priderina, bet maišo dydţius
Kai kuriuos daiktus priderina pagal dydį, bet daro tai nenuosekliai

Laukiamas rezultatas
Vaiko vardas
Marija
Kristina
Jonas

3. Pasiţymėkite, kokias uţuominas sufleruoja suaugęs asmuo, kad iš vaiko išgautų teisingą atsaką.
informacija padės jums pamatyti, jei uţduotis vaikui bus per lengva arba per sudėtinga.
Sekančiame etape galite ir toliau tęsti šį uţsiėmimą, tačiau palaipsniui maţinti duodamų
uţuominų skaičių.
Individualaus rezultatų lapo pavyzdys:
Kazys
Be uţuominų išrūšiuoti keletą objektų pagal spalvas
Išrūšiavo objektus po to, kai suaugęs asmuo pademonstravo kaip
atlikti uţduotį tris kartus

Vaiko vardas
Laukiamas rezultatas
Gautas atsakas

Grupinio rezultatų lapo pavyzdys:
Be uţuominų išrūšiuoti keletą objektų pagal spalvas

Laukiamas rezultatas
Vardas

Demonstracija

Henrikas
Paulius
Teresė

/
/
/

Nurodymų
pakartojimas
/

Parodymas pirštu
/

/
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ESMINIŲ DALYKŲ SANTRAUKA











Uţduotis pritaikykite vaiko regėjimo poreikiams.
Parinkite vaiko įgūdţiams tinkamą mokomąją medţiagą.
Venkite aplinkos, kurioje kas nors vizualiai blaškytų vaiko dėmesį.
Sumaţinkite foninį triukšmą.
Kalbėkite tam tikro lygio kalba.
Naudokite vaikams paţįstamą ţodyną.
Ieškokite nuoseklių reakcijų.
Atsiţvelkite į vaiko susidomėjimo objektus ir prioritetus.
Atsiţvelkite į vaiko saugos reikalavimus.
Kruopščiai fiksuokite uţsiėmimų eigą.
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PATARIMAI TĖVAMS

Kaip padėti savo vaikui plėtoti regos įgūdţius
1. Naudokite didelius ir ryškių spalvų ţaislus, jie ilgiau išlaikys jūsų vaiko dėmesį.
2. Vienu metu savo vaikui duokite vieną ţaislą, skirkite vieną uţduotį.
3. Padėkite savo vaikui susikaupti, iš darbinės erdvės ant grindų ar stalo išnešdami visus
nereikalingus daiktus. Raštuotas staltieses ar kilimus uţdenkite vienspalviu, baltu audiniu,
popieriaus lapu ar rašymo lenta.
4. Prisiminkite – vaikas iš pirmo karto gali neatlikti uţduoties teisingai. Kol jam nenuobodu,
uţduotį galite kartoti kiek tik norite kartų.
5. Jūs ir jūsų vaikas nebūsite gerais ţaidimų draugais, jei kuris nors iš jūsų yra alkanas arba nori
miego. Pasirinkite tinkamą laiką tiek sau, tiek savo vaikui.
6. Uţduotis atlikti turėtų būti smagu tiek jūsų vaikui, tiek jums patiems. Jei uţsiėmimas pradeda
panėšėti į sunkų darbą, nutraukite jį! Pabandykite jį atlikti kitą kartą arba pakeiskite jį kitu.
7. Nesijaudinkite, jei jūsų vaikas greitai praras susidomėjimą uţduotimi. Kai kuriuos vaikus regos
plėtojimo uţduotys gali varginti. Keletas trumpų ţaidybinių seansų yra geriau, nei vienas ilgas.
Nepamirškite kaitalioti uţsiėmimų.
8. Padėkite savo vaikui susikaupti, patys kalbėdami apie uţduotį ir dalyvaudami joje, o ne vien
stenkitės kontroliuoti jo elgesį.
9. Nutraukite uţsiėmimą prieš tai, kol vaikui pasidarys nuobodu. Dėl to sekantį kartą vaikas su
dţiaugsmu norės grįţti prie tos pačios uţduoties.
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ĮŢANGA
Maţam vaikui pradedant suvokti aplinkinio pasaulio objektus ir aplink vykstančius įvykius,
regimųjų potyrių įvairovė atlieka pagrindinį vaidmenį. Taip gaunama informacija sudaro pagrindą
tolimesnio paţinimo ir kalbinių įgūdţių raidai. Kai kuriems vaikams reikia suaugusiųjų pagalbos ir
nurodymų, kurie padėtų suprasti, ką jie mato, ir dalyvauti tame.
Šia skyriuje pateikiamos mintys, kaip galima vaiką paskatinti regimuoju būdu savarankiškai
tyrinėti aplinką. Rasite ir ţaidimų, kuriuos suaugęs asmuo gali ţaisti su vaiku, pavyzdţių bei grupinių
uţsiėmimų pasiūlymų. Vyresniems vaikams šios uţduotys bus naudingas stimulas plėsti savo ţodyną
mokantis pagal kaţkokią konkrečią temą arba dalyvaujant grupės diskusijose.
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MOKYMO REKOMENDACIJOS
Bėgant dienai, paskatinkite vaiką regimuoju būdu ištyrinėti aplinką. Toliau siūlomos uţuominos
padės vaikui įsitraukti į šį uţsiėmimą ir suvokti tai, ką mato.
 Naudokite prisilietimus: leiskite vaikui paliesti objektą, į kurį jisai ţiūri; pavyzdţiui,
leiskite ranka perbraukti per vandenį.
 Paskatinkite klausytis: atkreipkite vaiko dėmesį į garsus, supančius jo stebimą objektą.
 Atkreipkite vaiko dėmesį į objektus: sufleruokite vaikui, padėdami pastebėti skirtingus
objektus. Pavyzdţiui, galite juos vaikui parodyti, besti į objektą pirštu, pasakyti
"ţiūrėk", pasinaudoti objektu atliekant kokį nors veiksmą, pajudinti jį, pamojuoti juo
arba paprasčiausiai pakalbėti apie jį.
 Pasirūpinkite įvairove: pasirūpinkite tuo, kad vaiko vizualiniai potyriai būtų įvairūs;
pavyzdţiui, parodykite objektus iš skirtingų kampų ir skirtingose padėtyse.
 Duokite vaikui laiko: duokite vaikui keletą minučių, per kurias jis galėtų patyrinėti
matomą objektą.
 Atkartokite potyrius: potyrių atkartojimas padės vaikui įtvirtinti tai, ką išmoko.
Vaiko poza taip pat labai svarbi. Maţus vaikus reikia pasodinti tiesiai patogioje pozoje, kad jie galėtų
stebėti aplink vykstančius įvykius. Jei vaikas turi judėjimo sutrikimų, vykstantys įvykiai ir atliekami
veiksmai turi papulti į jo regėjimo lauką.
Nepamirškite: vaikas turi matyti objektus ir įvykius; vaikui, kurio regėjimas sutrikęs, ţaislai,
apimantys judėjimo, garsinius ir jutiminius potyrius, bus įdomesni.
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UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE AR VAIKŲ LOPŠELYJE
Dienos bėgyje uţtikrinkite, kad vaiko regimieji potyriai būtų įvairūs, leidţiantys vaikui atlikti aktyvų
vaidmenį. Rinkitės tokius uţsiėmimus, kurie akcentuoja formą, spalvą, dydį ir tekstūrą. Toliau
pateikiame keletą pasiūlymų.
 Sukurkite kampelį „Ţiūrėk ir mokykis“
Padėkite vaikams surinkti jiems vizualiai įdomius daiktus ir medţiagas. Jais galėtų būti:
 vaikų pagaminti daiktai
 paveikslėliai ar nuotraukos kaţkokia tema: pavyzdţiui, ypatingos progos kaip vestuvės, atskirų
metų laikų kadrai, šeimos nariai
 individualiems vaikams priklausančios kolekcijos: pavyzdţiui, futbolo nuotraukos
 daiktų su panašiomis savybėmis, bet ir akivaizdţiais skirtumais, poros: pavyzdţiui, kreidelė ir
kreidos gabalėlis, dubenėlis ir lėkštė arba dantų šepetukas ir plaukų šepetys
 daiktai, turintys vieną tą patį bruoţą: pavyzdţiui, grupė raudonų daiktų arba miniatiūrų rinkinys
 poros daiktų, kurie yra identiški išskyrus vieną bruoţą: pavyzdţiui, kvadratinė kaladėlė ir
stačiakampė kaladėlė; raudona pirštinė ir mėlyna pirštinė
 konkrečią šalį arba kultūrą atspindintys daiktai ir medţiagos
 atskiriems metų laikams būdingi daiktai: pavyzdţiui, akiniai nuo saulės, kremas nuo įdegio,
atostogų kelionių brošiūros
 trapūs objektai (galima ţiūrėti, bet negalima liesti)
 daiktai, kuriuos galite uţsidėti ant rankų: pavyzdţiui, vedybiniai ţiedai, rankų kremas,
vienkartinės pirštinės, kumštinės pirštinės arba tvarstis pirštui
 daiktai, kuriuos galite uţsidėti ant kojų: pavyzdţiui, batai, kojinės, aptemptos kelnės, sandalai,
plaukmenys, botai, šlepetės arba pleistrai nuospaudoms
 daiktai, kuriuos galite uţsidėti ant galvos: pavyzdţiui, beisbolo kepurėlė, akiniai, perukas,
šalikas, plaukiojimo kepurėlė, plaukų segtukas ar plaukų raištis
 daiktai iš praeities: pavyzdţiui, ţaislai, namų apyvokos reikmenys, drabuţiai ir knygos
 su tam tikra vieta ar profesija siejami daiktai; taigi liniuotė, trintukas, penalas, kreida ir knygos
gali simbolizuoti mokyklą, o stetoskopas, baltas chalatas, kortelė su vardu/pavarde ir knyga apie
mediciną gali simbolizuoti gydytoją
Kampelis „Ţiūrėk ir mokykis“ taip pat gali būti puikus šaltinis diskusijoms grupėje.
 Sukurkite koliaţą
Koliaţai yra puiki ţiūrėti vaikus stimuliuojanti priemonė. Jie spalvingi ir traukiantys akį, o, norint
juos sukurti, reikia mokėti vienintelį dalyką – klijuoti. Geriausi koliaţai yra tie, kurie sukurti iš
įvairiausių tekstūrų ir formų. Galima naudoti viską – namų apyvokos šlamštą, iškarpas ir dţiovintą
maistą, kaip makaronai, grūdai ir ankštys. Stenkitės sugalvoti savo koliaţui tinkamą temą, kaip,
pavyzdţiui, skirtingi, tačiau tos pačios spalvos daiktai, arba tie patys daiktai, tik skirtingų spalvų.
Įtraukite vaikus į tinkamų medţiagų paieškas.
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 Tyrinėkite įvairius piešimo būdus
Paišyba yra vienas iš būdų vaikus paskatinti tyrinėti spalvas, formas ir dydţius. Piešinius galima
kurti pačiais įvairiausiais metodais. Štai keletas idėjų:
 ant popieriaus uţtėkškite daţų dėmes
ir, į jas šiaudeliais pūsdami orą,
išgaukite neįprastus raštus
 pypkių krapštukus galima panaudoti
pačiais įvairiausiais būdais: sulenkę
sujunkite jų galus ir suformuokite
tokias figūras, kaip trikampiai ar
kvadratai ir panaudokite jas įspausdami
raštus; vieną galą įmerkę į daţus,
braukite per popierių arba darykite
tikslius taškelius ir brūkšnelius; visą
krapštuką panardinkite į daţus ir
ridenkite per popierių
 pabandykite nudaţyti siūlų ritės
kraštus, ţaislinių mašinėlių ratus ar
monetų kraštus, tada ritinkite juos per
popierių
 skirtingomis medţiagomis išgaukite
skirtingus efektus; išbandykite
kempines, skiautes, vatą, plastiliną ir
siūlą, kuriuos galima vilkti, jais taškyti
ar braukyti per popierių

 išmokykite vaikus piešti drugelį. Popieriaus lapą sulenkite per pusę, tada jį vėl išlankstykite.
Vienoje lapo pusėje nupieškite pusę drugelio, naudodami dideles skirtingų spalvų daţų dėmes.
Daţai turi liestis su ta vieta, per kurią lapas sulenktas. Tada kitą lapo pusę uţlenkite ant
išpaišytosios. Švelniai prispauskite, kad daţai susiliestų su švariąja lapo puse. Išlankstykite
lapą, pademonstruodami graţų drugelį (po linkį pasiskirstę daţai atrodys kaip vaiduoklis arba
pabaisa).
 Spaudiniai
Per pusę perpjaudami tokias darţoves, kaip bulvės, grieţčiai ar ropės, pasidarykite nuosavus
antspaudus. Iš jų minkštimo išskaptuokite įvairias formas; jos gali būti reljefiškos arba su įdubomis.
Kitos įdomios idėjos
 darykite įvairių kūno dalių antspaudus – delnais, pirštų galais, pėdomis, kojų pirštais,
alkūnėmis, nosimis ar keliais
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 darykite antspaudus lūpomis – gausybę jų galite padaryti, kaitaliodami įvairių spalvų lūpų daţus
ir eksperimentuodami su skirtingų formų lūpomis
 įprastinį piešimo teptuką pakeiskite pačiais įvairiausiais
kasdieninio naudojimo daiktais: idant įspaustumėte įvairius
raštus, naudokite liniuotės kraštą, siūlų ritės kraštą, kriaukleles,
karoliukus ar makaronus.
 Linksmojo traukimo dėţė
Pasigaminkite "linksmojo traukimo dėţę". Susiraskite arba pasigaminkite
dėţę, kurios priekyje būtų didelė skylė. Dėţę apklijuokite blizgančiu,
spalvingu popieriumi, o iš aliuminio folijos atraiţų pagaminkite skylę
dengiančias uţuolaidėles. Į dėţę pridėkite vizualiai įdomių daiktų:
pavyzdţiui, veidrodį, hologramą, karikatūrą ar vaikų nuotraukas. Vaikams bus smagu kišti ranką į
dėţę ir išsitraukti sau ţaislą. (Daugiau idėjų apie tai, ką galima įdėti dėţėn, rasite 13 skyriuje,
skyrelyje „Ţiūrinėjimo dėţė“).
 Milţiniška iškarpų dėţė
Iš tuščios kartoninės dėţės (kuo didesnė, tuo geriau) padarykite milţinišką iškarpų dėţę. Vaikai
padengia dėţę ţurnalų iškarpomis ar paveikslėliais. Pradėkite nuo keleto paveikslėlių ir pildykite
kolekciją kiekvieną dieną. Dėţė taps centriniu susidomėjimo objektu, skatins vaikus kalbėti ir
ţiūrėti į ją.
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UŢSIĖMIMAI NAMAMS
Kasdieniniame gyvenime jūsų vaiką supa daug daiktų ir įvykių – padėkite jam geriau juos suvokti.
Vaiko dėmesį trauks šviesa, judesys ir spalva. Patį ţiūrėjimo veiksmą galima paversti ţaidimu. Štai
keletas pasiūlymų:

Ţiūrėjimas į šviesą













spalvą keičiantys ţibintai
ţibintuvėlio spindulys ant uţtamsintos sienos
rašikliai – ţibintuvėliai
ant vandens atsispindinti šviesa (ant saulės apšviestos
palangės padėkite dubenį su vandeniu)
popieriniai ţibintai
šviesą atspindintis popierius
Kalėdinės švieselės
Visų šventųjų dienos išvakarėse į išskaptuotą moliūgą
į dėkite ţvakę
per lapus besiskverbianti saulės šviesa
kontrastas tarp šviesos ir šešėlio
stebėkite saulėlydį arba saulėtekį
ţvakės – gimtadieninio torto, spalvotos, plūduriuojančios ar kvapnios
Įspėjimas: Nenukreipkite šviesos teisiai vaikui į akis. Tiesioginė ţybčiojanti šviesa ar
panašus stimulas gali iššaukti migrenos ar epilepsijos priepuolį šiomis ligomis
sergantiems vaikams.

Ţiūrėjimas į vandenį










sodo ţarnos ar purkštuvai
fontanai
tvenkiniai, upeliai ar upės
lietaus balutės
ţuvų akvariumai
lietaus lašeliai ant lango
rasa ant lapų, ţolės ar gėlių
vanduo prausimuisi skirtame dubenyje
plastikinius limonado vandenius pripildykite
vandeniu. Stebėkite, kaip vanduo keičia spalvą,
įpylus šiek tiek piešimo daţų, maistinių daţų,
vonios burbulų, arbatos, kavos ar kokios kitos susmulkintos geriamosios medţiagos. Ţinoma,
nedėkite visų iš karto!
 taškykitės balutėse, vonioje ar baseine
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 eksperimentuokite su skendimu ir plūduriavimu – parko tvenkinyje ţaiskite su ţaislinėmis
valtelėmis; maudydamiesi vonioje įvairius vandenis pripildykite vandens ir stebėkite, per kiek
laiko jie nuskęs
 į seną plastikinį ąsotį įdėkite keletą plūdrių daiktų. Iki pusės pripildykite jį vandeniu. Ąsočio
dangtį uţsandarinkite klijais arba lipnia juostele. Ąsotį vartaliojant į šonus daiktai sūpuosis
vandenyje.
Įspėjimas: vaikus vanduo ţavi, todėl, uţsiimant su juo, maţuosius reikia atidţiai stebėti.
Niekada nepalikite vaiko vieno ţaisti su vandeniu.
Ţiūrėjimas į paveikslėlius












nuotraukų albumą
iškarpų albumą
video projektorių
kubą su paveikslėliais
advento kalendorius
paveikslėlių knygeles
animacines knygeles
video filmus
filmus kino teatre
gimtadieninius ir kitokius proginius atvirukus
kompiuteriu sukurtus vaizdus

Ţiūrėjimas į judesį
 parke bėgiojantys šunys
 aitvarai vėjuotoje kalvos viršūnėje
 šalia lango, per kurį pučia skersvėjis, pakabinti varpeliai
 vėjo pučiami lapai
 vėjyje plevenantys skalbiniai
 akvariume plaukiojančios ţuvys
 prie vaikiško veţimėlio pririšti balionai
 sode šokčiojantys paukščiai
 krentančios snaigės
 vonioje plūduriuojantys ţaislai
 ţaidimas „yo-yo“
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Ţiūrėjimas per
 spalvotą celofaną
 ilgą vamzdelį (panaudokite vyniojamojo popieriaus vidinę tūtą)
 trumpą vamzdį (panaudokite tualetinio popieriaus rulono tūtą)
 popieriuje iškirptas skyles
 padidinamąjį stiklą
 teleskopą
 ţiūronus
 fotoaparato akutę
 kaleidoskopą
 dėţes su nuimtais galais
 ţaislus su skylėmis, pvz., didelius karolius, konstrukcines detales
 oktaskopą

Stebėti pokyčius
 tirpaus deserto mišinį
 į tešlą dedant maistinius daţus
 tirpdant ledo kubelius
 šaldant ledo kubelius arba darant ledinukus ant pagaliuko
 maišant daţus su vandeniu
 pučiant burbulus iš vonios putų
 stebint besiskleidţiančias gėles
 auginant pipirnes ar svogūnėlius
 kepant sausainius ar pyragus
 darant spragėsius ar aliejuje keptus paplotėlius
 stebint tirpstančias snaiges
Uţsirašykite, kokius dar dalykus patinka stebėti jūsų vaikui.
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ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
13 skyriuje išvardinti įvairūs ţaislai, medţiagos ir įranga. Jie išvardinti pagal savo tinkamumą vystant
įvairius regimuosius įgūdţius. Ieškodami daugiau idėjų, perţvelkite edukacinius katalogus, uţsukite į
ţaislų, dovanų, antikvarinių daiktų, pokštų meno ir amatinių dirbinių parduotuvėles.
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„ŢIŪRĖK IR MOKYKIS“
KONTROLINIS SĄRAŠAS
Vaiko vardas
Data
11 02

Uţsiėmimas
Komentarai
Šeimos nuotraukų albumo Atpaţino mamą, tėtę ir seserį
ţiūrinėjimas
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ĮŢANGA
Šio skyriaus uţsiėmimai suplanuoti taip, kad paskatintų vaiką pasiţiūrėti į suaugusįjį. Tikslas –
vaiko dėmesį išlaikyti ties veidu ir ypač ties akimis. Sugebėjimas uţmegzti ir išlaikyti akių kontaktą yra
svarbus daugelio bendravimo įgūdţių raidai.
Kaip ir klausymas, ţiūrėjimas į veidą yra būdas vaikui gauti informacijos. Papildomos
uţuominos, gaunamos iš kalbėtojo veido išraiškų, gestų ir lūpų judėjimo, padės vaikui geriau suvokti
kalbėjimą ir kalbą. Tai taip pat priemonė vaikui sulaukti kitų asmenų atsakomosios reakcijos į jo
veiksmus ar pasakytus ţodţius. Praradusiems klausą vaikams šis antras kanalas įgyja esminę svarbą.
Akių kontaktas taip pat yra svarbus socialinis įgūdis. Mes ţiūrime į ţmones tada, kai norime
parodyti, kad esame susidomėję ir į juos sukaupę dėmesį. Pokalbio metu akių kontaktas naudojamas
reguliuojant, kada kuriam kalbėtojui eilė šnekėti. Tai veikia tarsi signalas, rodantis, kas kalba ir kada
kalba.
Daţnai sutrikusios raidos vaikams arba tiems vaikams, kuriems socialinis sąveikavimas yra
sudėtingas, reikia specifinės pagalbos uţmegzti ir išlaikyti akių kontaktą. Šiame skyriuje siūlomi ţaislai
ir ţaidimai, galintys paskatinti tokius vaikus šį įgūdį tobulinti. Dėl šio įgūdţio pobūdţio uţsiėmimuose
turi dalyvauti tik du asmenys. Skyriuje duodamos ir rekomendacijos, kaip vesti šiuos individualius
seansus.

29

REKOMENDACIJOS MOKYMUI
Planuodami seansą su vaiku, atsiţvelkite į šias rekomendacijas:
Uţimkite tokią padėtį, kad vaikas galėtų lengvai matyti jūsų veidą, net jei tai reiškia, kad teks
gultis ant grindų.
Iš pradţių uţmegzkite tarpusavio ryšį su vaiku, atkreipdami jo dėmesį ir pradėdami kalbėti.
Prieš pradėdami ţaidimus, duokite vaikui keletą minučių apšilti.
Niekada beverskite vaiko ţiūrėti į jus. Kai kuriems vaikams akių kontaktas su nepaţįstamuoju
gali atrodyti keistas ir bauginti.
Atsiţvelkite į sunkumus kontroliuojant galvą, kurių gali turėti vaikas. Pasikonsultuokite su
kineziterapeutu, kaip būtų galima sutvirtinti vaiko laikyseną. Nepamirškite – jūs visada galite
pakeisti savo padėtį.
Suteikite vaikui progų ţvelgti į šalį. Spoksojimas yra lygiai taip pat nepriimtinas socialiniu
atţvilgiu kaip ir akių kontakto vengimas.
Nepamirškite nutaisyti įdomios veido išraiškos.
Gyvybinga intonacija ir aukštesnės tonacijos balsas taip pat gali padėti pritraukti vaiko dėmesį.
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UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Visos akių kontaktą skatinančios uţduotys turi vieną bendrą bruoţą: akys ir veidas turi būti
pakankamai įdomūs, kad patrauktų vaiko dėmesį. Štai keletas pasiūlymų, kaip tai padaryti:

 Veido kaukės
Pasidarykite arba nusipirkite keletą veido kaukių. Vieną uţsidėkite, o tada, garsiai šūktelėdami
"bū!" ir nusimesdami kaukę nuo veido, nustebinkite vaiką. Leiskite tai išbandyti ir pačiam vaikui.
Uţsidėję kaukes, kuriose yra skylės akims ir burnai, galite patraukti vaiko dėmesį mirksėdami
blakstienomis arba iškišdami ir judindami lieţuvį.
 "Ku-kū" akys
Pasinaudokite maskaradams ar prašmatnioms suknelėms skirtomis kaukėmis akims. Paprastai jos
turi kotelį, uţ kurio laikydami galite kaukę priglausti prie akių. Tokią kaukę galima greitai nusileisti
į apačią, pakelti prie akių arba patraukti šonan.

Arba – galite uţdengti savo akis dviem auksinės arba sidabrinės folijos įdėklais, į kuriuos dedami
keksiukai arba vaisiniai pyragaičiai.
 Tapyba ant veido
Išbandykite tapybą ant veido, tačiau ištapykite ne tik vaiko, bet ir savo veidą!
 Išdykusi lėlė
Ţaiskite paikus ţaidimus su išdykusia lėle, kuri sugalvoja šokti jums ant galvos, staiga pasislepia
jums uţ nugaros arba atsisėda jums ant peties.
 Iššokanti lėlė
Vaikams labai patinka stebėti, kaip iššoka lėlė. Padėkite ţaislą ten, kur vaikas galėtų jį matyti, o
tada iššokdinkite lėlę. Vėl ją paslėpkite, o tada ţaislą priartinkite sau arčiau veido.
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 Perukai
Linksmų perukų švytinčios spalvos ir jų mirguliavimas vaikams atrodo labai patrauklūs. Uţsidėkite
peruką atvirkščiai – galu į priekį – o tada ţvilgtelėkite pro jo gijas. Skatinkite vaiką ieškoti jūsų
paslėpto veido.
 Pirštų ţaidimai
Rankas sudėkite drugelio arba paukščio forma. Plazdenkite jomis sau aplink veidą. Išbandykite ir
kitas formas. Dvi atsiveriančios ir uţsiveriančios plaštakos atrodo kaip didţiulio krokodilo nasrai.
Galite padidint įtampą, apsimesdami, kad ruošiatės įkasti vaikui į nosį arba smakrą. Rankomis
inscenizuodami antis arba paukščius, galite leisti ir kvaksėjimo arba čiulbėjimo garsus. (Visa tai
darydami nepamirškite rankų laikyti arti savo veido).
 Ar matai mane?
Šiam ţaidimui naudokite dideles skrybėles nulėpusiais kraštais, dengiančiais jūsų galvą.
Padrąsinkite vaiką pakelti skrybėlės kraštą ir rasti jūsų veidą. Jei tai padaryti vaikui sudėtinga,
ţaidimą pradėkite veidą uţdengdami kokia nors permatoma medţiaga, pavyzdţiui, tinkline
uţuolaida, nėriniais ar šifonu. Taip jūsų veidas vaikui bus tik dalinai paslėptas.
 Aš tave matau
Paţiūrėkite į vaiką per didelę tūbą. Ar vaikas irgi į jūs ţiūri? Pabandykite iš dviejų tualetinio
popieriaus rulono tūtelių padaryti ţiūronus arba iš vyniojamo popieriaus lakšto susukite vamzdelį ir
pasigaminkite teleskopą.
 Klausyk ir ţiūrėk
Cypiančiu ţaislu patraukite vaiko dėmesį. Laikykite jį arti savo veido. Vaikui pradėjus ţiūrėti į šalį,
ţaislo nebecypinkite. (Vietoj cypiančio ţaislo galite naudoti kitus triukšmą keliančius daiktus, kaip
barškutis, vakarėlių dūdeles, varpelius, sirenas, tarškynes ir švilpukus).
 Akys "Paţiūrėk į mane"
Savo akis padarykite tokiomis, į kurias būtų įdomu ţiūrėti. Naudokite juokingus akinius,
priklijuojamas blakstienas ar blizgantį makiaţą aplink akis.
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UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Toliau aprašomi ţaidimai buvo sukurti tam, kad paskatintų jūsų vaikai ţiūrėti į jūsų veidą ir akis.
Šiuos paprastus ţaidimus galima lengvai įtraukti į vaiko kasdieninę veiklą.
 "Ku kū"
Jūsų vaikui be galo patiks ţaisti "ku kū" ţaidimą. Tai puikus būdas
vaiką paskatinti ţiūrėti jums į veidą, be to, šį ţaidimą galite ţaisti
bet kada ir bet kur. Esminė ţaidimo sandara būtų tokia: keletui
sekundţių uţsidenkite veidą rankomis, klausdami "Kur
mamytė/senelis/Siuzana?", o tada greitai ţvilgtelėkite rankas šiek
tiek praskėsdami ir sušukite "bū!". Jūsų intonacija ir veido išraiška
taip pat yra ţaidimo dalis. Vaiką turėtumėte nustebinti, tačiau
neišgąsdinti.
Taip pat galite pabandyti paslėpti savo veidą uţ knygos, vogčia
ţvilgtelėti iš uţ uţuolaidos ar staigiai iššokti iš uţ sofos. Skatinkite
savo vaiką būti aktyviu šio ţaidimo partneriu. Pasinaudokite
kasdienių situacijų siūlomomis progomis, kai vaiko veidas
trumpam uţdengiamas: pavyzdţiui, jį rengiant, kai vaikas iškiša
galvą per megztinio kaklą, sušukite "bū!".
 Dainos ir eilėraštukai
Į jus ţiūrėti vaiką skatins ir dainos bei eilėraštukai, kuriuos dainuojant ar deklamuojant reikia
judinti rankas ir veidą (Vertėjos pastaba: lietuvių liaudies kontekste tokios dainos ir eilėraščiai
vadinami "ţaidinimais"). Pabandykite ţaisti, dainuoti, deklamuoti ir rodyti tokias daineles, kaip,
pvz., "Virė virė košę", "Broliukai" (su pirštais), "Keps motutė bandutes", "Katu katu katutes", "Du
gaideliai" ir t.t.
Dainelės ir eilėraštukai, kuriuose garsais kuriamas nujautimas, taip pat motyvuos vaiką stebėti
jūsų veidą. Pavyzdţiui, eilėraštuke "Cha" ("Vaikštinėjo vienas CHA, / Susitiko kitą CHA" ir t.t.) jo
gale, norint padidinti įtampą, trečią "Cha" galima ištempti: "Pasigirstų Cha, Chaaaaa..... CHAA!"
 Ţaidimai sėdint ant kelių
Pasisodinę vaiką ant kelių, dainuokite jam ir kalbėkitės su juo. Galite jį pabučiuoti, paglostyti
skruostus ar apsimesti, kad stengiatės įgnybti į nosį.
 Kasdienė veikla
Nepamirškite įtraukti vaiko į savo kasdieninę veiklą. Tokie momentai, kai mamytė darosi makiaţą,
tetulytė šukuojasi plaukus, arba tėvelis skutasi barzdą, sukels vaiko susidomėjimą.
 Vėduoklė
Patraukite savo vaiko dėmesį, aplink savo veidą plazdindami vėduoklę. Pasislėpkite uţ jos, o tada
ţvilgtelėkite per jos viršų ar pro šoną.
 Juokingos veido išraiškos
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Lai jūsų vaikas juokiasi iš jūsų nutaisomų juokingų veido išraiškų. Šypseną pakeiskite nustebusia
veido išraiška. Arba susikoncentruokite į vieną kurią veido dalį, pavyzdţiui kelkite antakius,
iškiškite lieţuvį ir juo pamaskatuokite. Jei esat tikrai gabus, sugebėsite pajudinti ir ausis!
Kad dar padidintumėte susidomėjimą, skleiskite skirtingus garsus. Bandykite garsus, kuriuos
norint ištarti, lūpos turi būti visiškai skirtingos formos. Pavyzdţiui, tariant "ššš", jūsų lūpos yra
iškištos į priekį, tariant "ooo" – suapvalintos, tariant "eee" – praţiotos.
 Galva mosuojantis šuniukas
Pabandykite įvairia judinti savo galvą, lyg būtumėte vienas tų ţaislinių galva mostaguojančių
šuniukų, kuriuos vairuotojai dedasi ant automobilio panelės. Galite galva linguoti iš vieno šono į
kitą, viršun ir ţemyn arba švelniai sukti ją ratu. Skirtingai, nei ţaislinis šunelis, jūs galite galvą
priartinti prie savo vaiko veido, tada ją atitraukti.
Ant galvos uţsidėkite kokį daiktą, kuris, judant jums, judėtų drauge: pavyzdţiui, galvos raištį su
plunksnomis, skrybėlę su bumbulu arba segę plaukams su kabančiomis ilgomis karoliukų
girliandomis. Ant galvos uţsidėkite maišelį su pupomis (maţą sėdmaišio atitikmenį). Jūsų vaikui
bus smagu stebėti, kiek laiko maišelis išsilaikys jums ant galvos prieš nukrentant. (Šį ţaidimą
galima sujungti su viršuje aprašytu "Juokingų veido išraiškų" ţaidimu).
 Persirenginėjimas
Ţaiskite persirenginėjimo ţaidimą su šalikais, kepurėmis ir juokingais akiniais. Šiais aksesuarais
galite puošti ne vien galvą, bet ir kitas kūno dalis. Šaliku apsiriškite liemenį, akinius uţstumkite
kakta į viršų arba kepurę uţsimaukite sau ant pėdos.
 Ţaidimas su veidrodţiais
Šis ţaidimas prideda viršuj išvardintiems įvairovės. Abu su savo vaiku galite atsisėsti prieš didelį
veidrodį. Vaikui kels susiţavėjimą tas faktas, kad vienu metu mato savo ir jūsų atspindţius.
 Laikas ţaidimams
Nepamirškite, kad ţaidimų metu daţnai pasitaiko momentų, kai akių kontaktas tarp jūsų ir jūsų
vaiko uţsimezga natūraliai: pavyzdţiui, stumtelint vaiką iš priekio, jam skriejant ant sūpynių, arba
pagaunant jį, nuskriejusį nuo vaikiškos čiuoţyklos. Jei vaikas neatrodo susidomėjęs, kad
patrauktumėte jo dėmesį, pabandykite "Juokingas veido išraiškas" arba "Galvą mosuojantį šunelį".
 Šiurkštoki ir dinamiški ţaidimai
Ţaidţiant ţaidimus, kuriuose gausi fizinio kontakto, pasitaiko daug progų paskatinti vaiką uţmegzti
akių kontaktą. Galite vaiką pakelti aukštai į orą, kad jis ţvelgtų į jus iš viršaus; supti jį ant kelių,
tada apsimesti, kad norite įmesti jį sau tarp kojų; arba, paėmę vaiką į rankas taip, kad jo veidas būtų
atsuktas į jūsiškį, švelniai siūbuokite į priekį ir atgalios. Šiuos ţaidimus galima ţaisti dainuojant
tokias daineles, kaip "Štai taip ūkininkas joja" ir "Joki ant arkliuko".

34

ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR ĮRANGA
Ţaidţiant akių kontaktą skatinančius ţaidimus, galima naudoti labai įvairius daiktus. Pavyzdţiui:
"Ku kū" ţaidimai
 šalikas arba audinio gabalas
 Blizganti terminė antklodė
 Šifonas, tinklelis ar nėriniai
 Veido kaukė
 Knyga ar ţurnalas
 Vėduoklė
Dėmesį koncentruojant į akis
 akiniai nuo saulės arba juokingi akiniai
 kartoninės tūtos iš vyniojamojo popieriaus rulonų
 senos tualetinio popieriaus rulonų tūtos
 blizgantys veido ir kūno daţai
 prašmatnioms suknelėms arba kaukių baliui skirtos domino kaukės
 pyragaičių įdėklai iš auksinės arba sidabrinės folijos
 netikros blakstienos
Dėmesį koncentruojant į veidą ir galvą
 daţai veidui
 netikri ūsai
 skrybėlė nukarusiais kraštais arba kepurė su bumbulais
 juokingi perukai
 ant plaštakos arba piršto uţmaunamos lėlės ir iššokančios lėlės
 vėduoklė
 cypčiojantys ţaislai
 barškutis, varpelis arba tarškynė
 vakarėlių dūdelė
 sirena
 galvos raištis su plunksnomis
 maišelis su pupomis
 plaukų segė su kabančiais karoliais
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"PAŢIŪRĖK Į MANE" KONTROLINIS SĄRAŠAS
Vaiko vardas
Data
14 06

Uţsiėmimas
"Ku kū"

Komentarai
Ţiūrėjo su laukimu ir nuojauta. Atkartojo "bū"
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ĮŢANGA
Šiame skyriuje aprašomi uţsiėmimai, kurių metu suaugęs asmuo ir vaikas sutelkia dėmesį į tą
patį objektą arba veiksmą. Tokie bendri ţaidimai moko atidumo, moko keistis kalbėtojo ir klausytojo
vaidmenimis, sukaupti dėmesį ir vystyti kalbą. Vaikas išmoksta domėtis tiek objektu, tiek asmeniu. Be
to, pokalbiai, kurių metu aptariami bendri potyriai, vaikui yra ţymiai reikšmingesni.
Kai kurie uţsiėmimai yra neverbaliniai, todėl bus ypatingai naudingi tiems vaikams, kuriems
sunku klausytis suaugusiojo asmens ţaidimų metu. Kiti, sudėtingesni, su šnekamąja kalba susiję
uţsiėmimai gali pasitarnauti kaip naudingas pagrindas tarp suaugusiojo ir vaiko išsivystyti bendram
pokalbiui.
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MOKYMO REKOMENDACIJOS
Remdamiesi šiomis rekomendacijomis, suplanuokite uţsiėmimus, kurių metu dėmesys
kreipiamas į tas patį objektą.
Stebėdami vaiką išsiaiškinkite, kokie objektai ar įvykiai traukia jo dėmesį. Bendrų ţaidybinių
uţsiėmimų metu dėmesį telkite į juos.
Kai kuriems vaikams tinkamus ţaislus ir uţsiėmimus turi pristatyti suaugęs asmuo. Rinkitės
ţaislus, kurie leistų vaikui pasijausti aktyviu ţaidimų partneriu: pavyzdţiui, veiksmo ţaislai, kurios
juda arba, paspaudus mygtuką ar patraukus svirtelę, skleidţia garsus.
Patys apţiūrinėkite, klausykite ir ţaiskite su ţaislu – taip paskatinsite vaiko susidomėjimą.
Šnekėkite apie jį. Parodykite vaikui, kaip jis veikia, ir ką galima nuveikti su juo.
Savo kalbą koncentruokite į uţsiėmimą. Komentuokite tai, ką matote, vaiko veiksmus ir tai, ką
vaikas arba jūs dabar ruošiatės daryti. Tačiau nepamirškite vaikui duoti tylių minutėlių, per kurias jis
galėtų sukaupti dėmesį į apţiūrinėjimą.
Kai kuriems vaikams tiesiogiai dalintis savo ţaidimais su suaugusiu gali būti sunkoka.
Pradėkite įsitaisydami ţaisti šalia vaiko su tokiu pačiu ţaislų rinkiniu. Iš pradţių vaikas gali tik
kopijuoti tai, ką jūs darote. Palaipsniui stenkitės įsitraukti į pačio vaiko ţaidimą. Pavyzdţiui, jūs galite
duoti jam trūkstamą dėlionės detalę arba ant jo statomo bokšto uţdėti naują kaladėlę.
Sutelkti vaiko dėmesį į tą patį objektą, į kurį koncentruojatės ir jūs, galima įvairiais būdais. Štai
keletas idėjų:
 kartu su vaiku pakaitomi atlikinėkite panašų veiksmą, pvz., ridenkite kamuolį pirmyn ir
atgal;
 pakaitomis su vaiku atlikinėkite veiksmus, bet imkitės kitokios rolės, pvz., spirkite
kamuolį vaikui, kad ji jį sugautų;
 padėkite vaikui jo ţaidimų metu, pavyzdţiui, prilaikykite sukrautas kaladėles, kol vaikas
baigs statyti bokštą;
 išplėtokite vaiko veiksmus ţaidimų metu, pavyzdţiui, parodydami jam, kad į tamburiną
galima barbenti, ne vien jį kratyti;
 dalinkitės potyriais: pavyzdţiui, pakaitomis su vaiku ţiūrėkite į kaleidoskopą.
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UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE AR VAIKŲ DARŢELYJE
Šie uţsiėmimai suteikia galimybę vaikui ir suaugusiajam ţiūrėti į ţaislus ir ţaidimus drauge.
Dėmesio telkimas į tą patį objektą yra svarbus etapas plėtojant kalbėtojo ir klausytojo vaidmenų
kaitaliojimo įgūdţius. Šie uţsiėmimai suteiks ir daug bendrų temų suaugusiojo ir vaiko pokalbiams.
 Statybinės kaladėlės
Ţaislinės kaladėlės yra labai universalios. Be kitų dalykų, iš jų galite pastatyti bokštą, traukinį, tiltą
ar sieną. Su vaiku galite pakaitomis dėlioti kaladėles arba ţaisti šalia jo su savo paties rinkiniu.
Galite išplėtoti vaiko pastangas, parodydami jam naujus kaladėlių panaudojimo būdus.
 Viena į kitą įsimaunantys plastmasiniai puodeliai be ąselių
Sukraukite juos vieną ant kito, taip pastatydami bokštą. Paţaiskite ţaidimą "Pasiruošt, dėmesio,
start", su didele kartonine tūta numušdami bokštą ţemėn.
 Lazeriniai diskai
Šių diskų raštas ypač traukia vaiko akį. Galite išsukti tokį diską ant blizgančio paviršiaus (pasukite
jį taip, lyg uţsukinėtumėte dangtį, o tada paleiskite) arba, laikydami jį rankoje, atspindėkite ant jo
krentančią šviesą.
 Veiksmo ţaislai
Ţaisdamas su tokiais ţaislais, vaikas gali imtis aktyvaus vaidmens. Vaikui taip pat patiks, kaţką
atliekant, keistis vaidmenimis su suaugusiuoju. (veiksmo ţaislų pavyzdţiai: iš dėţės iššokantis
klounas, iškylantys ţaislai ir prieţasties ir padarinio ryšį rodantys ţaislai su svirtelėmis, mygtukais
ir jų kombinacijomis).
 Muzikos instrumentai
Skatinkite vaiką tyrinėti skirtingus muzikos instrumentus ir kitus garsus skleidţiančius daiktus.
Duokite vaikui laiko ir erdvės pačiam sugalvoti, ką jis gali nuveikti su tokiu objektu. Tada galite
kartoti vaiko veiksmus, tuo pačiu išplėtodami jo ţaidimą – parodydami, ką dar galima su daiktu
nuveikti. Pasirinkite tokius garsus skleidţiančius daiktus, kurie stimuliuotų vaiką ir vizualiai,
pavyzdţiui, spalvotą ksilofoną arba kaspinais papuoštą tamburiną.
 Metas pasakojimams
Knygelių su paveikslėliais ţiūrinėjimas – tai natūralus būdas dalintis su vaiku dėmesio objektu.
Stimuliuodami visus vaiko jutimus, skatinkite vaiko susidomėjimą knygomis:
Knygos gali būti susiję su fiziniais veiksmais – jose gali būti uţdangalų, kuriuos reikės pakelti,
kilpelių, kurias reikės patraukti, figūrėlių, kurias bus galima stumdyti. Knygos gali būti ir juntamos
– audinys, kailis arba švitrinis popierius puslapio tekstūrą padaro įvairesnę; knygos gali skatinti ir
klausos pojūčius – kai kurios iš jų groja melodijas, kitose yra varpeliai arba garsiniai mygtukai,
kuriuos galima paspausti.knygas galima ir uosti – paieškokite knygų su puslapiais, kuriuos
patrynus, pasklinda tam tikras aromatas. Knygos gali turėti netgi tris dimensijas – knygos su
iškylančiais paveikslėliais sudaro trijų dimensijų įspūdį.
40

 Dėlionės
Kaip ir knygos, dėlionės yra puikus būdas suaugusiajam ir vaikui sutelkti dėmesį į tą patį objektą,
uţsiimti tuo pačiu, diskutuoti bendra tema. Vaikui bandant pridėti detalę, savo balso tonu ir veido
išraiška stenkitės sukurti atitinkamą laukimo atmosferą. Jam sėkmingai atlikus uţduotį, vaiką uţ
pastangas reikėtų apdovanoti plojimais arba pagiriamuoju ţodţiu.
Išplėtokite vaiko ţaidimus, dėlionę panaudodami įvairias būdais. Pavyzdţiui, dėlionės su
gyvūnų atvaizdu dalis galima panaudoti dainuojant dainelę "Senasis Makdonaldas turėjo ūkį";
forminės dėlionės dalis galima paslėpti maišelyje ir paprašyti vaiko vien liečiantis pasakyti, kas per
detalė tai yra; ir t.t.
 Paţiūrėk į mano lėlę
Lėlės vaikų akimis atgyja tada, kai įgauna balsą. Ant pirštų uţmaunamos lėlės – gyvūnai gali
skleisti gyvūnų balsus, lėlės – ţmonės – kalbėti cypiančiu ar girgţdančiu balsu. Lėlės gali šokti,
miegoti, bėgioti ir šokinėti. Vaikams ypatingai patinka išdykę lėlės. Jos gali vogti gėrimus, nuversti
kaladėles ir tiesiog elgtis paikai.
 Vėjo varpeliai
Tvirtą vėjo varpelių struktūrą pakabinkite taip, kad vaikas galėtų pasiekti. Paskatinkite jį ištyrinėti
varpelius. Parodykite, kaip jie gali skambėti, suktis arba švytuoti. Vietoj varpelių galite naudoti ant
spyruoklės pakabintą ţaislą ar panašų dalyką. (Ieškodami daugiau idėjų apie tai, ką galima patiems
pasigaminti, ţiūrėkite 13 skyrių, "Regimieji ištekliai").
 Ţaidimai kamuoliu
Tarp savęs ir vaiko ridenkite kamuolį. Paskatinkite vaiką atridenti jį atgal, jei jam pavyks taip
padaryti, stipriai išgirkite. Panašiu būdu galima naudoti ir ţaislus ant ratukų.
 Vonelė su vandeniu
Prisijunkite prie vaiko ţaidimų su vandens vonele. Galite padėti vaikui pripildyti kokį indą
vandeniu arba link jo pastumti ţaislinę valtelę.
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UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Pateikiame jums keletą pasiūlymų, kokiais ţaidimais ir veikla galite uţsiimti su savo vaiku ir
tuo pačiu kartu mokytis stebėti aplinkos objektus:
 Mano nuotraukų albumas
Sau ir savo vaikui sukurkite nuotraukų albumą. Jame gali būti sudėtos ir šeimos narių, ypatingų
išvykų, augintinių ir pačių vaikų nuotraukos.
 "Ku kū" objektai
Ţaiskite "Ku kū" ţaidimą su įvairiausiais daiktais, kurie gali dingti uţ jūsų nugaros, kišenėje arba
rankovėje.
 Iš dėţės iššokantis klounas
Ieškokite tokio ţaislo, kuriame sumontuotas iššokimo
mechanizmas veiktų švelniai. Maţus vaikus kartais labai
gąsdina ir trikdo kai kurio šio ţaislo variantų staigūs, stiprūs
judesiai. Ţaislo variantas bus optimalus tada, kada pats vaikas
sugebės tiek klouną iššokdinti laukan, tiek sugrūsti jį atgal į
dėţę.
 Lėlė ant piršto
Ant piršto uţmaunama lėlė yra tiesiog idealus dėmesio centras
jums ir jūsų vaikui, nes tokią lėlę galite lengvai išlaikyti vaiko
regėjimo lauke. Jūsų vaikas mėgausis
ţaidimu dar labiau, jei suteiksite jam
galimybę lėlę pasigaminti pačiam. Tada jis
gali kopijuoti jūsų atliekamus veiksmus.
Paprasčiausiai nedidelį medţiagos kiekį
apvyniokite aplink pirštą ir sutvirtinkite
lipniąja juostele. Nuplaunamu flomasteriu
ant piršto galiuko nupieškite lėlės veidelį.
 Mano istorijų knyga
Keletą pasakų knygelių laikykite ypatingai progai. (Jei knygas sudėsite į
spalvingą dėţutę arba dekoruotą aplanką, tai vaikui rodys jų svarbą). Prieš
išimdami knygas, kad galėtumėte su vaiku jas pavartyti, ta tema sukelkite
didelį triukšmą, lyg tai būtų ypatingai svarbu. Galite padėti knygai atgyti, suvaidindami istoriją su
knygos paveikslėliais atitinkančiais objektais.
 Slėpynės
Slėpynes ţaiskite su skirtingais daiktais arba mėgstamiausiais ţaislais. Paskatinkite vaiką jų ieškoti.
Maţus daiktus slėpkite dėţutėse, induose arba stiklainiuose su lengvai atsukamais dangteliais.
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Netgi galite sukurti istoriją, kurią vaikas turėtų suvaidinti ieškodamas įvairių paslėptų daiktų:
pavyzdţiui, istoriją apie maţą berniuką, kuris pametė savo pinigėlį, ieškojo jo batų dėţutėje ir rado
arbatinuką; jis ieškojo pinigėlio arbatinuke ir rado indą; ieškojo inde ir rado keletą servetėlių; jis
išvyniojo servetėles ir rado savo pinigėlį.
 Čiuopiamasis maišelis
Keletą daiktų paslėpkite nepermatomame maišelyje su uţtraukiama virvele (sename maišelyje nuo
batų, pavyzdţiui). Pradėkite nuo trijų arba keturių daiktų ir lėtai didinkite skaičių. Rinkitės daiktus,
kurių tekstūrą arba formą išsiskirtų iš kitų. Paskatinkite vaiką apčiupinėti daiktą prieš išimant jį iš
maišelio. Ką vaikas gali papasakoti apie šį daiktą?
Štai keletas pasiūlymų, ką galite dėti į jūsų čiuopiamąjį maišelį: rutulio formos kempinę, lėlę su
nėriniuota suknele, didelį medinį kubą arba kaladėlę, vilnonius bumbulus, eglės kankorėţį, traškantį
popierių, vatos kamuolėlius, varpelį, pliušinį ţaislą ilgu kailiu, dekoratyvinius akmenėlius,
karoliukus ir kriaukleles, cypčiojantį ţaislą, plastikinę antį, švitrinio popieriaus gabalą, blizgučiais
papuoštus Kalėdinius atvirukus, minkštą vaikišką šepetį, raktų gniuţulą, didelį šaukštą (metalinį,
medinį arba plastikinį), plastikinį indėklą iš sausainių dėţutės, lapą, plunksną, vonios kempinę, iš
skirtingų medţiagų (aksomo, šilko, atlaso, nėrinių) pagamintus senus galvos raiščius ir
kaklaraiščius.

 Ţemyn vamzdţiu
Panaudokite vidinę vyniojamojo popieriaus rulono tūtą. "Ţemyn vamzdţiu" galima mesti pačius
įvairiausius daiktus. Pabandykite daiktus mesti į skardinę dėţutę, kibirą, vonią arba smėlio dėţę.
Kartu su veiksmu leiskite ir atitinkamus garsus, kaip "Vyyyyyy" ir "Kabakšt".
 Arbatos gėrimo vakarėlis
Su savo vaiku surenkite įsivaizduojamąjį arbatos gėrimo vakarėlį. Padėkite jam išdėlioti stalo
įrankius ir lėkštutes. Paprašykite savo vaiko puodelio arbatos ir gabalėlio pyrago. Išgėrę savo
arbatą, paprašykite pakartoti!
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ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR ĮRANGA
Bendrų ţaidimų įgūdţius plėtoti ypatingai padės toliau išvardinti ţaislai:
 iš dėţės iššokantis klounas
 knygos: pasakų knygos, knygos, kuriose galima atversti uţdengtas vietas, ţiūrėti paveikslėlius,
patrinti ir įkvėpti aromatą, girdėti garsus ir matyti švieseles
 nuotraukų albumai
 konstrukciniai ţaislai: kaladėlės, "Lego", plastmasiniai puodeliai
 lėlės: ant rankų ir ant pirštų uţmaunamos lėlės, iškylančios lėlės
 dėlionės
 veiksmo ţaislai
 iškylantys ţaislai (pvz., lėlės)
 muzikiniai instrumentai: tarškynė, būgnas, metalofonas, varpeliai
 vėjo varpeliai
 lazeriniai diskai
su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie ţaislai domina jūsų vaiką.
Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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"ŢIŪRĖKIME KARTU"
KONTROLINIS SĄRAŠAS
Vaiko vardas
Data
08 08

Uţsiėmimas
Knyga

Komentarai
Verčia puslapius. Keletą sekundţių intensyviai ţiūri
į paveikslėlį.
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ŢIŪRĖK IR SEK AKIMIS: 4 SKYRIUS
ĮŢANGA
Mokomasis uţsiėmimas
Uţsiėmimai mokykloje ir vaikų darţelyje
Uţsiėmimai namuose
Alternatyvi mokomoji medţiaga ir priemonės
"ŢIŪRĖK IR SEK AKIMIS" KONTROLINIS SĄRAŠAS
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ĮŢANGA
Sugebėjimas sekti objektą akimis ţymi labai svarbų etapą dėmesio sukaupimo įgūdţių raidoje.
Šie įgūdţiai padeda vaikui išlaikyti į objektą sukauptą dėmesį net tada, kai objektas pradeda judėti
iš vaiko regos lauko. Šis sugebėjimas ypač svarbus, jei norime, kad vaiko sąmonėje susiformuotų
adekvačios jį supančio pasaulio sąvokos. Kitaip vaikas nesugebėtų pamatyti, kad riedantis
kamuolys numušė kėglius, arba, kad takelis veda prie namo. Šie ankstyvi sekimo akimis įgūdţiai
yra būtini, norint, kad vaikas išmoktų skaityti, nes skaitymo metu būtina sugebėti sekti teksto eilutę.
Šių ţiūrėjimo ir sekimo akimis uţsiėmimų metu ypatingai svarbu, kad vaikas sugebėtų sukioti
savo galvą. Kai kuriems vaikams gali būti sunku išlaikyti galvos pusiausvyrą ir ją valdyti. Tokiais
atvejais pasikonsultuokite su kineziterapeutu apie tai, kaip sutvirtinti vaiko laikyseną.
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"ŢIŪRĖK IR SEK AKIMIS" MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS

Stebėk lėlę
Jums reikės: lėlės pirštinės
Naudingi ţodţiai ir frazės: lėlė, ţiūrėk, štai jis/ji eina, štai jis/ji ateina, pamojuok "atia atia",
pasakyk "labas", kur ji dingo?
Atsisėskite priešais vaiką maţdaug vieno metro atstumu.
Atkreipkite vaiko dėmesį į lėlę, ją judindami, vaidindami, kad ji leidţia garsus ir t.t.
Atkreipę vaiko dėmesį, pradėkite lėlę švelniai traukti į vieną pusę.
Jei vaiko dėmesys nukrypsta, nebejudinkite lėlės, o iš naujo prikaustykite jo dėmesį tais pačiais
minėtais būdais.
5. Pakartokite šį veiksmą, palaipsniui ilgindami atstumą, kurį su jūsų pagalba nukeliauja lėlė.
6. Vaikui pripratus prie uţsiėmimo, galite lėlę pradanginti, patraukdami ją uţ įsivaizduojamos
scenos. Tai vaiką paskatins laukti ir stebėti, kada lėlė vėl pasirodys.
1.
2.
3.
4.

Norint uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
 judesius atlikinėkite greičiau;
 pakeiskite kryptį (pradėkite nuo judesių "iš apačios į viršų", tada "pirmyn atgal" ir t.t.).
Variacijos
 Vaiko dėmesį bandykite patraukti kitokiais ţaislais.
 Leiskite vaikui lėlę palaikyti. Paskatinkite jį pamojuoti lėle.
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UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE IR VAIKŲ LOPŠELYJE
Čia pateikiame keletą pasiūlymų, kaip galima paskatinti vaikus sekti akimis judančius objektus
ir taip išplėsti jų regos lauką. Prisiminkite, kad lengviausia akimis sekti judėjimą iš šono į šoną, tada
pabandykite judesį iš apačios į viršų ir atgal, galiausiai kryptį kaitaliokite.
 Piešiniai ant sienos
Didelio formato ilgas piešinys ant sienos yra vienas iš būdų paskatinti vaiką sekti matomų
piešinėlių seką. Ant traukinio piešinio galima prilipinti daug kartoninių figūrėlių, gyvūnų, bagaţo
elementų ir t.t. Sekti akimis viso piešinio ilgį vaiką skatins kiekvienas naujas paveikslėlis. (Kitos
naudingos idėjos piešiniui: autobusas, lėktuvas, vikšras, takso veikslės šuo ir gyvatė). Jei norite
vaiką išmokyti sekti akimis iš viršaus į apačią ir atvirkščiai, naudokite daugiaaukščio namo, bokšto,
aukštos ţirafos ar medţio piešinius, kurie uţpildomi, pvz., paukščiais, vaisiais ir voverėmis.
 Galerija
Ant ilgo koridoriaus sienos surenkite vaikų nuotraukų parodą. Galima sugalvoti ir kaţkokį ypatingą
vaikų nuotraukų išdėstymo būdą.
 Judantys ţaislai
Vaikui parodykite įvairius judamus ir judančius ţaislus.
Išbandykite paskui save traukiamus ţaislus,
kaip
veţimėliai ar ţaislai ant ratukų. Kaitaliokite juos su
ţaislais, kuriuos reikia stumti, pvz., ţaislinėmis
mašinėlėmis, traukinukais ir lėktuvėliais. Vaikui taip pat
bus labai smagu ţaisti su distanciniu pulteliu valdomais
ţaislais. Parodykite vaikui, kaip ţaislai juda skirtingai,
padėti ant skirtingų paviršių. Pavyzdţiui, dėl storo kilimo
jų judėjimas sulėtės, dėl gumbuoto paviršiaus ţaislai
šokinės į viršų, o nuokalnė jų judėjimą pagreitins.
 Spyruoklė
Čia turima galvoje ryškiaspalves ţaislines spyruokles,
kurias galite įsigyti uţsisakę iš ugdymo prekių katalogo.
Laikykite spyruoklę horizontaliai ir lėtai traukite uţ vieno
galo. Pilnai spyruoklę ištempus, galima
vieną galą paleisti, kad ji sušoktų atgal į
savo pradinę formą. Spyruoklę galima
laikyti ir vertikaliai, kad, jai šokinėjant į
viršų ir į apačią, vaikas sektų jos judesius.
(Kitos panašios idėjos: išvyniokite popierinę
grandinę arba išlankstykite vėliavėlę.
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 Kur jis dingo?
Ţaislines mašinėles ar traukinukus stumkite įsivaizduojamais bėgiais ar gatve. Vaikui pradėjus sekti
šiuos ţaislus akimis, galite juos nuvairuoti į inscenizuotą tunelį. (Tunelį sukurti ţaidimo metu labai
lengva – improvizuokite su sena dėţe, vamzdţiu ar atversta knyga). Vaiką galima paskatinti stebėti
ir laukti, kol ţaislas vėl pasirodys po dingimo tunelyje.
 "Marble run" ţaidimai
Tai išmontuojama ir įvairiais būdais iš naujo sumontuojama konstrukcija, į kurią įdėtas stiklo
karoliukas rieda įvairiomis trasomis. Ţaisdamas šiuos ţaidimus, vaikas atlieka aktyvų vaidmenį, nes
pats įmeta stiklo rutuliuką į jo trasą. Parduotuvėse galima įsigyti daugybę šio ţaidimo variantų.
Vaikui labai patiks stebėti, kaip stiklo karoliukas rieda trasa ir galiausia iškrenta laukan.
 Pėdsakai
Jums reikės šiek tiek drėgnu smėliu pripildytos vonelės. Parodykite vaikui, kaip skirtingi daiktai,
pavyzdţiui, ţaislinės mašinėlės ratukai arba plastikinės lėlės kojos, palieka skirtingus pėdskaus.
Toliau įvairiais daiktais įspauskite jų pėdsakus, o tada tuos daiktus paslėpkite smėlyje. Kad surastų
paslėptą daiktą, vaikas turi sekti jo pėdsakais.
 Sekite keliuku
Šis pratimas ypač tinka vyresniems vaikams, nes
skatina vystyti orientaciją iš kairės į dešinę ir
atvirkščiai. Per visą lapą nupieškite iš plytų sudėlioto
tako eskizą. Vaikas turi nuspalvoti kiekvieną plytą
vieną paskui kitą per visą lapą iš kairės į dešinę. Kitos idėjos piešiniui: takelis per mišką, iki
namelio vedantis takas arba pėdsakai smėlyje.
 Kėgliai
Paţaiskite su kėgliais. Tokie ţaidimai lavina tiek sekimo akimis paskui objektą, tiek rankos – akies
koordinavimo įgūdţius. Kaip kėgliai puikiai pasitarnaus tušti plastikiniai buteliai arba kartoninės
tualetinio popieriaus ritinėlių vidinės tūtos. Į šį uţsiėmimą galima inkorporuoti ir klausymo uţduotį
ant kėglių priklijuojant paveikslėlius. Tada vaikui nurodote, kuriuos objektus jis turi numušti.
 Ţaidimas su vardais
Ţaidţiant šį ţaidimą, vaikus reikia susodinti ratu. Vaikai paeiliui vienas į kitą meta minkštą pliušinį
ţaislą arba maišelį su pupomis. Tačiau, prieš mesdamas, vaikas turi pasakyti vardą kito vaiko, į kurį
ţaislas bus metamas.
 Knygos - armonikos
Verskite po vieną puslapį, kol ištęsite visą knygą. Arba: ant ilgo kartono sulipinkite daiktų
paveikslėlių seką. Vaikas turi ant kiekvieno iš jų uţdėti kitą atitinkantį paveikslėlį. (Galite rasti
knygų – armonikų, kurios išsilanksto ir į apačią, ir vertikalia kryptimi).
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UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Toliau apibūdinami ţaidimai padės jūsų vaikui lavinti sugebėjimą akimis sekti judantį daiktą.
Prieš pradėdami daiktą judinti, visada iš pradţių atkreipkite į jį savo vaiko dėmesį.
 Ridenk kamuolį
Atsisėskite uţ nedidelio stalo, priešais save pasodinkite savo vaiką. Šiam ţaidimui jums reikės
didelio spalvingo kamuolio (pageidautina, su nedideliu varpeliu arba barškalu viduje). Atkreipkite
savo vaiko dėmesį į kamuolį, tada pradėkite jį lėtai ridenti iš vieno stalo šono į kitą. Paskatinkite
savo vaiką stebėti, kaip kamuolys nukrenta nuo stalo krašto.
Stalo apačioje padėkite krepšį, į kurį kamuolys įkristų. Tada jūsų vaikas gali išimti kamuolį iš
ten ir paduoti jums, kad procesą pakartotumėte.
 Pūskite man, pūskite!
Paimkite nedidelius audinio arba vatos gabalėlius ir sudėkite juos ant kartoninio lapo. Laikykite
lapą tarp savęs ir vaiko. Švelniai pūstelėkite vieną iš vatos gumulėlių link savo vaiko. Ar jis
sugebės jį atpūsti jums atgalios?
 Paţiūrėk į viršų!
Balionai ir aitvarai skatina vaiką ţvelgti į viršų. Be to, vaikas gali kontroliuoti objekto judėjimo
kryptį, timpčiodamas baliono arba aitvaro virvelę.
 Proţektorių šviesoje
Ţibintuvėlio skleidţiamu šviesos spinduliu išilgai keliaukite pritamsinto kambario siena. Su vaiku
pakalbėkite apie skirtingus daiktus, kuriuos atskleidţia ţibintuvėlio šviesa. Toliau pabandykite
ţibintuvėlio spindulį judinti siena į viršų. Leiskite vaikui pačiam pabandyti apšviesti skirtingus
daiktus kambaryje. Kokius objektus tam ji pasirenka?
 Burbulai
Visi vaikai tiesiog dievina pūsti muilo burbulus. Jei jūsų vaikas nori pūsti burbulus, jis turi sekti
akimis, kur jie nuskrenda.
 Kepurių mainai
Atsisėskite priešais didelį veidrodį. Ţaidimo esmė – paţaisti persirengimo ţaidimą, tačiau pagal šią
jo versiją jūs ir vaikas keičiatės daiktais tarpusavyje. Paraginkite savo vaiką veidrodyje stebėti, kaip
jūs apsikeičiate aksesuarais.
 Įvartis!
Ţaidţiant šį ţaidimą, jūsų vaikas turi atsistoti tarp dviejų kėdţių arba tarpduryje. Švelniai paspirkite
kamuolį link vaiko. Jei kamuoliui pavyksta prariedėti tarp kėdţių arba per tarpdurį, jūs įmušėte
įvartį. Kad neleistų jums jo įmušti, vaikas turi stebėti riedantį kamuolį.
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 Ţaidimas "Yo-yo"
Ţaidimas su ţaisliuku "Yo-yo" yra gera priemonė jūsų vaikui mokytis stebėti daiktą, judantį į viršų
ir atgal. Savo vaiko dėmesį patraukite ryškiaspalviais "yo-yo" ţaisliukais, kurie arba mirga, arba
skleidţia kaţkokį garsą.

 Maţasis voriukas
Padainuokite savo vaikui dainą apie maţąjį lietvamzdţiu lipantį voriuką, suvaidinkite dainą,
rankomis demonstruodami, kaip voriukas lėtai lipa į viršų, o po to krenta atgal. (Kitos tinkamos
aktyvios dainos: "Maţoji panelė Mafet", "Iškeliant bures" ir "Hikori dikori dok".

 Perduok ryšuliuką
Yra keletas šio vakarėliams skirto ţaidimo versijų. Pagal tradicinę jų į keletą popieriaus sluoksnių
įvyniojant ţaislą, pagaminamas ryšuliukas. Susėdę ratu vaikai sparčiai perdavinėja ryšuliuką iš
vienų rankų į kitas. Visą tą laiką groja muzika. Jai nutilus, vaikas, kurio rankose tuo metu yra
ryšuliukas, gali nuimti vieną vyniojamojo popieriaus sluoksnį. Vėl pradeda groti muzika, ir
ţaidimas tęsiasi tol, kol popieriuje esantis ţaislas galutinai neišvyniojamas.
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Pagal kitą šio ţaidimo versiją, ryšulėlių yra du. Vienas ryšulėlis pradeda keliauti per rankas
ratu. Paskui jį tuoj pat seka ir kitas. Ţaidimo tikslas – antrasis ryšulėlis turi pralenkti pirmąjį prieš
jam apkeliaujant ratą. Ţinoma, kuo daugiau yra ţaidţiančiųjų, tuo geriau. Vietoj ryšulėlių galima
naudoti lėles arba ţaislus, kurie atliktų kaţkokius vaidmenis, pavyzdţiui, triušį ir vėţlį, katę ir pelę,
lapę ir vištą arba paukštį ir slieką.
 Linksmybės su gyvūnais
Apsilankymas vietiniame zoologijos sode arba šalia esančiame ūkyje suteiks jūsų vaikui galimybę
stebėti paukščius, gyvulius ir ţuvis. Pagalvokite, kiek įvairiausių dalykų pamatys jūsų vaikas: kaip
lėtai šliauţia vėţlys, ant šakos šokčioja paukštis, medyje supasi beţdţionė, staigius aštrius maţų
ţuvelių judesius, lėtą didţiulio liūto sėlinimą. Jei namie turite augintinių, jūsų vaikas gali valandų
valandas smagintis stebėdamas jūsų šuns ar katės šėliojimus su kamuoliu.
 Mano knyga
Padėkit savo vaikui pasigaminti nuosavą knygą. Standų popierių arba kartoną sulankstykite
armonikos principu ir taip sukurkite išsilankstančią knygą. Ant kiekvieno jos lapo vaikas gali
klijuoti nuotraukas arba piešti piešinukus. Į knygą galite klijuoti savo vaiko, šeimos, augintinių ir
mylimiausių ţaislų nuotraukas.
 Parke
Nusiveskite savo vaiką į parką, kad jis pamatytų, kaip kiti vaikai pakniopstomis lekia nuo
čiuoţyklos, kaip vėjas supasi ant sūpynių, sukasi ratu ant maţyčių karuselių arba lėtai kyla į viršų
ant supamosios lentos.
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ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Toliau išvardinti ţaislai ir medţiagos skatina vaiką ţiūrėti ir sekti objektą akimis:

Sekimo akimis kryptis: iš šono į šoną ir į viršų ir į apačią

 balionai
 kamuoliai (paplūdimio kamuoliai, rutulio formos kempinės, stalo teniso kamuoliukai, kamuoliai
iš gumyčių, kamuoliai iš jūros putos)
 burbulai
 lėlės – pirštinės
 ţaislinės spyruoklės
 popierinės grandinės
 ilgos vėliavėlės

Sekimo akimis kryptis: iš šono į šoną






ţaislai, kuriuos galima traukti iš paskos
distanciniu pulteliu valdomos mašinos
ţaislinės mašinėlės, autobusiukai, lėktuvėliai
plakatas ant sienos
knygos – armonikos

Sekimo akimis kryptis: į viršų ir į apačią







ţaisliukas "yo-yo"
ţaislai ant spyruoklės arba elastinės virvelės
lėlė ant lazdelės
kamuoliai ant lazdelės
"Marble run" ţaidimai
ilgas sienos apmušalo formos plakatas

Sekimo akimis kryptis: į priekį ir atgal
 kėgliai
 kamuoliai (paplūdimio kamuoliai, rutulio formos kempinės, stalo teniso kamuoliukai, kamuoliai
iš gumyčių, kamuoliai iš jūros putos)
 burbulai
 lėlės – pirštinės
 ţaislinės mašinėlės, autobusiukai, lėktuvėliai
 ţaislai su ratais
 distanciniu pulteliu valdomos mašinos
Papildomų idėjų apie judančius daiktus, kuriuos galėtumėte panaudoti, rasite 13 skyriuje,
"Regimieji ištekliai".
Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokia veikla ir objektai domina jus ir
jūsų vaiką. Paprašykite jų viršuje esančiame sąraše paţymėti atitinkamus punktus.
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"ŢIŪRĖK IR SEK AKIMIS"
KONTROLINIS SĄRAŠAS
Vaiko vardas
Data
26 10

Uţsiėmimas
Burbulai

Komentarai
Stebi burbulus, tačiau nesuka galvos, kad stebėtų
juos, kai burbulai dingsta iš regos lauko.

55

APSIŢVALGYKIME APLINK: 5 SKYRIUS
ĮŢANGA.................................................................................................................................................57
Mokomasis uţsiėmimas
Uţsiėmimai mokykloje ir vaikų darţelyje
Uţsiėmimai namuose
Alternatyvi mokomoji medţiaga ir priemonės
"APSIŢVALGYKIME APLINK" KONTROLINIS SĄRAŠAS

58
59
61
63
64

56

ĮŢANGA
Kad vaikas išmoktų detaliai išnagrinėti tai, ką mato, jis turi išlavinti regimojo tyrinėjimo
įgūdţius. Naudodamasis šiuo įgūdţiu, vaikas sugeba aktyviai ieškoti, o radęs įsisavinti visus savo
regos lauke esančius regimuosius stimulus. Šis įgūdis išsivysto iš ankstyvojo sugebėjimo sekti
objektą akimis, tačiau pilnai jį įvaldyti vaikas išmoksta tik sulaukęs septynerių metų amţiaus.
Šiame skyriuje apibūdinti uţsiėmimai, kurie sukurti taip, kad ragintų vaiką akimis tyrinėti savo
artimiausią aplinką. Ypatingai svarbu, kad vaikas ţiūrėdamas sugebėtų sukioti galvą. Kai kuriems
vaikams gali būti sunku išlaikyti galvos pusiausvyrą ir ją valdyti. Tokiais atvejais pasikonsultuokite
su kineziterapeutu apie tai, kaip sutvirtinti vaiko laikyseną.
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APSIŢVALGYKIME APLINK: MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
Suporuok gyvūnus
Jum reikės: keleto miniatiūrinių gyvūnų figūrėlių
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, gyvūnų pavadinimai, kur yra...?
1. Pasirinkite tris ar keturias gyvūnų figūrėles.
2. Išdėliokite jas puslankiu, figūrėles dėkite ganėtinai arti viena kitos.
3. Kai kuriems vaikams atlikti uţduotį lengviau, kai apribojate vizualinio tyrinėjimo zoną. Tai
padarykite sudėdami figūrėles ant padėklo arba į padėto ir ribas ţyminčio lanko vidurį.
4. Paraginkite vaiką vizualiai ištyrinėti objektus, paprašydami jo pasirinkti vieną iš gyvūnų. Tai
galima atlikti ţodţiu ir neverbaliniu būdu: jūs galite įvardinti gyvūną; išleisti gyvūnui būdingą
garsą; parodyti vieno iš gyvūnų figūrėlių kopiją arba paveiksliuką.
Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
 palaipsniui gyvūnų figūrėles dėkite vis toliau vieną nuo kitos;
 išdėstykite figūrėles atsitiktine tvarka;
 palaipsniui didinkite išdėliojamų gyvūnų figūrėlių skaičių;
 pradėkite kartu dėti labai panašias figūrėles.
Variacijos
 Gyvūnus sudėkite į ūkio, zoologijos sodo, cirko arba laukinės gamtos rezervato maketą.
 Įrenkite lėlių namus su maţomis šeimą reprezentuojančiomis figūrėlėmis.
 Naudokite ţaislines mašinėles ir garaţą arba ţaislinį gatvės modelį.
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UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE IR VAIKŲ DARŢELYJE
Toliau aprašomi uţsiėmimai skatina vaiką ieškoti ir tyrinėti visus jo regos lauke esančius
objektus:
 Vonelė su smėliu
Šį ţaidimą ţaiskite su dviem vaikais. Vienas vaikas smėlyje paslepia keletą ţaislų. Svarbu, kad iš
po smėlio matytųsi nedidelė paslėpto ţaislo dalis. Kitas vaikas, akimis tyrinėdamas vonelę, turi
ţaislus surasti. (Neleiskite vaikui ieškoti tiesiog braukant rankomis per smėlį.)
 Vonelė su vandeniu
Į didelę vonelę su vandeniu įdėkite keletą plūduriuojančių indų. Ar vaikas sugebės kiekvieną indą
rasti ir, pripildydamas jį vandeniu, paskandinti?
 Surask gyvūną
Norėdami pratinti vaiką tyrinėti akimis, ţaiskite kūrybinius ţaidimus su miniatiūrinėmis gyvūnų
figūrėlėmis ir ţaisliniu ūkiu (Prieš ţaisdami nepamirškite patikrinti, ar vaikai susipaţinę su visų
gyvūnų pavadinimais). Jūs galite liepti vaikui surasti jūsų pasakytus gyvūnus arba paskatinti
kūrybinį ţaidimą, paprašydami vaikų susieti vieną objektą su kitu. Klausimai/paskatinimai gali būti
tokie: "Kur yra kiaulė?", "Paplukdyk antelę tvenkiny" arba "Ūkininką padėk šalia arklio".
Naudokite plastikinius, savo spalva ir pozicija besiskiriančius gyvūnus. Galite paprašyti vaiko
surasti "gulinčią karvę" arba "rudą arklį". Tai paskatins vaiką, ieškant tinkamo objekto, ištyrinėti
keletą skirtingų daiktų. (Ţaisliniai gyvūnėliai gali būti ir zoologijos sode, cirke arba laukinėje
gamtoje).
 Ţiūrėjimo kampelis
Įrenkite ţiūrėjimo kampelį. Įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis raginkite vaikus detaliai
apţiūrinėti daiktus bei vizualiai tyrinėti didelę grupę daiktų. (Papildomų idėjų apie vaizdines
priemonės ţiūrėjimo kampeliuose rasite 1 skyriuje, "Ţiūrėk ir mokykis").
 Biblioteka
Paraginkite vaikus ieškoti savo mėgstamiausių knygų kampelyje.
 Kur paveikslėlis?
Ant sienos pritvirtinkite keletą didelių paveikslėlių. Duokite vaikui vieno ir paveikslėlių kopiją. Ar
jis gali parodyti ant sienos kabantį originalą?
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 Surask daiktui porą
Ant lapo popieriaus nupieškite panašių objektų eiles. Nepamirškite vienu metu dirbti prie vieno
bruoţo. Tai gali būti spalva, forma, raštas arba šių savybių mišinys: pavyzdţiui, serija ovalių
futbolo kamuolių gali būti vienspalviai, su taškeliais, dryţeliais arba languoti. Lai du iš jų būna
identiški. Paprašykite vaiko surasti du į porą tinkančius, derančius kamuolius. (Pradėkite nuo dviejų
vienspalvių kamuolių, nes taip vaikui bus lengviau).

 Paveikslėlių loto
Loto ţaidimai skatina vaikus tyrinėti keletą paveikslėlių. Taip pat lavinimui labai naudingi
ţaidimai, kurių metu vaikas turi sudėti ir suderinti daiktų paveikslėlius taip, kad susidarytų jungtinis
paveikslėlis su tais pačiais objektais.

60

UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Toliau išvardinti uţsiėmimai paskatins jūsų vaiką savo aplinkoje ieškoti ir surasti vizualiai
įdomius daiktus:
 Ţiūrėjimo lenta
Savo vaikui pagaminkite ţiūrėjimo lentą. Jums reikės kamštinės skelbimų lentos ir keleto kabliukų
su lipnia priklijuojama nugarėle. Palikdami pakankamai erdvės tarp jų, kabliukus pritvirtinkite prie
lentos. Padėkite savo vaikui ant lentos sukabinti įvairius daiktus, pavyzdţiui, Kalėdinius ţaisliukus,
raktų ryšulį arba neįprastai atrodantį auskarą. Lentą pakabinkite tokioje vietoje, kur jūsų vaikas
galėtų ją puikiai matyti, tačiau negalėtų pasiekti. (Ko gero, bus geriausia, jei priţiūrėsite vaiką jam
liečiant ir čiupinėjant daiktus). Kad vaikas turėtų stimulą nuolat ţiūrėti į lentą, daiktus galima keisti
reguliariai.

 Ţiūrėjimo plakatas
Iškarpykite paveikslėlių iš ţurnalų ir uţklijuokite juos ant didelio popieriaus lapo. Rinkitės
spalvingus objektus ir kirpkite aplink jų kontūrus, kad objektai labiau trauktų akį. Kartu su vaiku
kurį laiką ţiūrėkite į plakatą.
 Šaldytuvo magnetukai
Ant savo šaldiklio ar šaldytuvo priekio išdėliokite magnetus, tarp jų palikdami pakankamus
intervalus. (Nepamirškit – magnetukus išdėliokite taip, kad jūsų vaikas galėtų juos matyti).
Paraginkite vaiką paţiūrėti į kiekvieną iš jų. Sekantį kartą perkant magnetukus, vaikas gali padėti
jums juos išsirinkti.
 Lėlių namai
61

Prisijunkite prie savo vaiko ţaidimų su lėlių namais. Su lėlėmis parodykite jam keletą veiksmų ir
paprašykite padaryti ką nors panašaus. Pvz., galite į lovą paguldyti lėlę – kūdikį, o savo vaiko
paprašyti į lovą paguldyti lėlę – tėtį. (Panašiu būdų galima ţaisti ir kitokius vaiko vaizduotę
lavinančius ţaidimus su keletu objektų, pavyzdţiui: mašinos garaţe, gyvūnai ţaislinėje fermoje
arba tokios ţaislinės figūrėlės, kaip "Power Rangers" herojai.
 Įsivaizduojamos parduotuvės
Ţaisdami įsivaizduojamos parduotuvės ţaidimą, naudokite maisto skardines ir pakuotes. Daiktus
išdėliokite ant stalo arba grindų. Savo vaikui paduokite pirkinių krepšį ir paprašykite jums paimti ir
atnešti po vieną jūsų įvardijamą daiktą. Palaipsniui galite ilginti savo pirkinių sąrašą. Lai jūsų
vaikas ir jus nusiunčia į parduotuvę. Vaikas vis tiek turės ištyrinėti daiktus, kad nuspręstų, ko jis
nori.
 Ţiūrėk ir gamink
Paprašykite savo vaiko iš spintelės ar šaldytuvo paimti ir atnešti jums tam tikro patiekalo
ingredientus. Paskatinkite jį kruopščiai apţiūrėti visas lentynas, įskaitant ir tas, kurios yra aukščiau
ir ţemiau jo tiesioginio akių lygio.
 Ieškok tarp pakabų
Paprašykite savo vaiko surasti jums tam tikrus rūbus. Vietoj to, kad ieškotų, rausdamasis po
pakabas, paraginkite jį šiek tiek atsitraukti nuo spintos ir ieškoti akimis. Tą patį ţaidimą galite
ţaisti, ieškodami tam tikrų daiktų sandėliuke arba sieninėje atsargų spintoje.
 Lobių medţioklė
Pasakykite vaikui, kad vienoje iš svetainės spintelių arba stalčių ţadate paslėpti kaţkokį lobį. Lobio
vaidmenį gali atlikti bet kas – nuo saldainio iki ţaislo arba baliono. Vaikas turės rasti specialų lobio
slėptuvę ţymintį ţenklą. Paţymėdami lobio vietą, ant jos prilipinkite kartoninę ţvaigţdę.
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ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Toliau išvardinti ţaislai skatina vaiką tyrinėti akimis:








dėlionės su daugeliu detalių arba sudedamieji paveikslėliai
ţaislinė įranga, skirta ţaisti su miniatiūrinėmis lėlėmis: lėlių namai, garaţas
"Playmobile" rinkiniai
miniatiūriniai gyvūnai: ferma, zoologijos sodas, cirkas
plakatai su paveikslėliais
dideli paveikslai su daug elementų
paveikslėlių loto ţaidimai

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie ţaislai domina jūsų vaiką.
Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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APSIŢVALGYKIME APLINK KONTROLINIS SĄRAŠAS
Vaiko vardas
Data
19/11

Uţsiėmimas
Įsivaizduojama parduotuvė

Komentarai
Ţiūri į per vidurį eilės sudėtus daiktus, tačiau reikia
duoti uţuominų, kad paţiūrėtų į jos galus.
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VIZUALINIS DERINIMAS: 6 SKYRIUS
Įţanga
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ĮŢANGA
Vizualinis derinimas yra pirmas ţingsnis sudėtingesnių vizualinių uţduočių, kaip rūšiavimas,
linkui. Kad jį atliktų, vaikas turi sugebėti pamatyti, kai du objektai turi vieną tą pačią ar daugiau
charakteristikų. Tai padeda vaikui lavinti skirtingų sąvokų, kaip spalva, dydis ir forma, suvokimą.
Pasinaudokite šiais uţsiėmimais vystydami vaiko suvokimo įgūdţius. Arba šiuos ţaidimus
įtraukite į dėmesio sukaupimo treniravimo programą.

66

SPALVA
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
Spalvotos kaladėlės
Jums reikės: keleto raudonų kaladėlių, keleto geltonų kaladėlių, raudonos lėkštės ir geltonos lėkštės.
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, raudona, geltona, tokia pati, skirtinga, lėkštė, plyta
1. Paimkite dvi raudonas kaladėles ir parodykite jas vaikui. Pakalbėkite apie tai, kuo jos yra
vienodos.
2. Leiskite vaikui vieną plytą pasilikti, o kitą pasiimkite su savimi. Raudoną lėkštę padėkite
matomoje vietoje ant stalo. Iš pradţių leiskite vaikui stebėti, kaip jūs padedate savo kaladėlę ant
lėkštės, o tada paraginkite jį padaryti tą patį su saviške.
3. Atneškite kitą kaladėlių porą ir vėl padėkite savo kaladėlę ant lėkštės bei paraginkite vaiką
padaryti tą patį.
4. Pakartokite tą patį veiksmą su keletu kitų raudonų kaladėlių, kol vaikas pradės jus imituoti
spontaniškai.
5. Dabar pabandykite ţaidimą su viena raudona kaladėle ir viena geltona. Raudoną kaladėlę
paduokite vaikui, sau pasilikite geltoną. Atneškite geltoną lėkštę ir ant jos padėkite savo
kaladėlę. Paraginkite vaiką padėti savo kaladėlę ant raudonos lėkštės.
6. 5 ţingsnį kartokite tol, kol vaikas pradės nuosekliai dėti savo raudonas kaladėles ant lėkštės.
7. Kai pajusite, kad vaikas pasiruošęs, paduokite jam geltoną kaladėlę ir paraginkite padėti ją ant
geltonos lėkštės. Tęskite šį uţsiėmimą, kaitaliodami raudonas ir geltonas kaladėles.
Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
 nuimkite lėkštes ir paprašykite vaiko suderinti kaladėlę su kaladėle;
 naudokite įvairesnių spalvų objektus;
 naudokite ne tuos pačius daiktus, pavyzdţiui, raudoną mašinėlę, raudoną šaukštą,
raudoną sagą.
Variacijos
 Iš kaladėlių pastatykite bokštą, sukonstruokite traukinį arba ištieskite kelią.
 Pagal spalvą sumontuokite plastmasinius puodelius be aselių.
 Verkite karoliukus, kurdami vėrinius ir apyrankes.
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SPALVA
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE IR VAIKŲ DARŢELYJE
Toliau apibūdinti ţaidimai skatina vaiką derinti objektus pagal jų spalvą. Šiame etape vaiko
reikia prašyti tik vieną objektą suderinti su kitu.
 Tvarkingos dėţutės
Į skirtingų spalvų indus talpinkite daiktus pagal jų spalvą: pavyzdţiui, raudoną kreidelę dėkite į
raudoną dėţutę, mėlyną – į mėlyną. Padavinėkite vaikui po vieną daiktą, kurį jisai turi įdėti į
atitinkamą dėţutę.
 Surask klouno balioną
Nupiešę didelį klouną, pakabinkite piešinį ant sienos. Viena klouno ranka turėtų būti ištiesta į viršų
ir laikyti keletą virvelių, kurių gale būtų spalvotos balionų iškarpos. Parinkite keletą tokių spalvų
balionų, kokių spalvų yra iškarpos.

Vaikai paprašomi išsirinkti vieną balioną ir pripūsti jį. Jiems priderinus balioną prie reikiamos
iškarpos, vaikai gali jį pririšti prie sienos su virvele.
 Komandos pagal spalvą
Fizinio lavinimo ir sportinių ţaidimų pamokų metu skirtingas komandas ţymėkite skirtingomis
spalvomis. Iš įvairių spalvų kaspinų vaikai išsirenka po vieną. Tada pagal savo kaspino spalvą turi
susiburti į komandas.
 Priderink daiktą prie stalo
Trimis skirtingų spalvų krepinio popieriaus lapais apdenkite skirtingus stalus. Turėkite pasiruošę
rinkinį įvairių spalvų daiktų. Paeiliui kiekvienas vaikas ima daiktą iš rinkinio ir pagal atitinkamą
spalvą priderinęs turi nunešti daiktą ant reikiamo stalo.
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 Pasivaikščiojimas "Surask spalvą"
Paeiliui po vieną vaiką pakvieskite pasivaikščioti po kambarį ir paieškoti spalvų. Paduokite jam
vienos spalvos daiktą ir paprašykite kambaryje rasti kitų tokios pat spalvos daiktų. Paverskite tai
ţaidimu leisdami po vieną vaikui vieną kartą apeiti apie kambarį, stengiantis prisirinkti kiek
įmanoma daugiau spalva derančių daiktų. Laimi tas, kam pavyksta surinkti jų daugiausiai.
 Spalvų stalas
Parodykite vaikams kokią spalvą. Paprašykite jų rasti tos pačios palvos daiktų. Vaikų surinktą
kolekciją sudėliokite ant stalo.
 Atspauskite spalvą
Jums prireiks dviejų identiškų kietų geometrinių formų ir šiek tiek raudonų bei geltonų daţų
padaryti antspaudams. Ant vieno popieriaus lapo padarykite formos antspaudą raudonais daţnais.
Tada ant kito popieriaus lapo formos antspaudą padarykite geltonais daţais. Kiekvienam vaikui
paeiliui leiskite pabandyti atspausti spalvotus antspaudus. Vaikas turi pasirinkti spalvą, o tada
suderinti ją su tinkamu popieriaus lapu (nuspręsti, ant kurio iš jų dėti raudoną/geltoną antspaudą).
 Pataikykite į reikiamą spalvą
Jums prireiks skirtingų spalvų kamuolių ir skirtingų spalvų lankų. (Lanką galite apvynioti
atitinkamos spalvos krepiniu popieriumi). Vaikai turi stengtis pataikyti kamuoliu į tos pačios
spalvos lanką.
 Spalvoti kuoleliai
Jum prireiks skirtingų spalvų lankų ir skirtingų spalvų kuolelių. Vaikai turi stengtis uţmesti lanką
ant derančios spalvos kuolelio. (Vietoj kuolelių galite naudoti spalvotas kartonines dėţes arba
plastikinius kibirus, ant kurių galite mėtyti lankius arba į kuriuos galite mėtyti maišelius su
pupomis).
 Spalvoti kauliukai
Ţaisdami stalo ţaidimus, naudokite spalvotus kauliukus, siekdami išsiaiškinti, kieno turi būti
sekantis ėjimas. (Kiekvienam vaikui duokite spalvotą kortelę arba naudokite spalvotus stalo
ţaidimams skirtus ţetonus).
 Spalva ţymi kelią
Paţymėkite takus aplink mokyklą arba vaikų lopšelį dideliais spalvotais pėdsakais. Vaikui
paskiriama spalva ir jo prašoma sekti atitinkamu keliu pėdsakais. Bus dar smagiau, jei keletas
skirtingų kelių kirsis.
 Spalvų kodai
Skirstykite vaikus pagal jų drabuţių spalvą; pavyzdţiui, visi, apsivilkę raudonos spalvos rūbus, gali
pirmi stoti į eilę prie pietų. Nepamirškite iškėlę demonstruoti atitinkamą spalvą, kad vaikai atliktų
spalvų derinimo, o ne suvokimo uţduotį.
 Spalvų poros
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Kiekvienam vaikui grupėje duodamas skirtingos spalvos maišelis. Dėţėje paslėpkite keletą
skirtingų spalvų daiktų. Po vieną juos imkite iš dėţės. Vaikas, kuris turi derančios spalvos maišelį,
pakelia ranką, ir jam leidţiama tą daiktą įsidėti maišelio vidun. (Kiti variantai – naudokite spalvotus
gėlių vazonus, indus, krepšius, korteles ar kilimėlius).
 Spalvoti domino
Ţaidţiant šį domino ţaidimą, derinti reikia ne taškelių skaičių, o spalvas. Paprastas domino korteles
pasigaminkite iš standaus kartono ir ant viršaus klijuojamo įvairių spalvų popieriaus. (Arba
naudokite siūlų rites, iki pusės nudaţytas viena spalva, kita pusė – kita spalva. Vaikas veria
spalvotas rites ant batų raištelio).
 Iššokančios spalvotos lėlės
Kiekvienas vaikas turi ant piršto uţsimauti skirtingos spalvos lėlę. Jas galima pasigaminti iš
medţiagos arba popieriaus. Paprašykite vaikų paslėpti savo lėles po stalu. Atneškite ir po vieną
rodykite skirtingos spalvos daiktus. Vaikas, kurio lėlės spalva atitinka rodomo daikto spalvą, turi
iššokdinti iš po stalo.
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SPALVA
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Ţaisdamas šiuos ţaidimus, jūsų vaikas mokysis atpaţinti du tos pačios spalvos objektus. Prieš
atlikdami derinimo uţduotis, visada parodykite vaikui spalvą, kurios atitikmens jis turi ieškoti.
 Surask porą
Naudodami namų apyvokos daiktus ir drabuţius, paţaiskite su vaiku derinimo ţaidimą. Vaikui
duokite vieną daiktą iš poros ir stebėkite, ar jis sugebės surasti kitą jos daiktą. Vonioje vaikas gali
derinti raudoną dantų šepetuką su raudonu indeliu, geltoną kempinę su geltonu rankšluosčiu.
Virtuvėje galima derinti mėlyną puodelį su mėlyna lėkštele, geltoną lėkštę su peiliu, kurio rankena
– geltona. Miegamajame vaikas gali derinti ţalią kojinę su ţaliu batu, rudą pirštinę su ruda
skrybėle.
 Spalvotas iškarpų albumas
Padėkite savo vaikui surasti paveikslėlių, kuriuos jis galėtų įsiklijuoti į savo iškarpų albumą.
Pradėkite nuo dviejų spalvų: pavyzdţiui, raudonos spalvos paveikslėliai viename puslapyje, o ţali –
kitame. Norėdamas įklijuoti savo paveikslėlį, vaikas turi rasti kam tinkamą puslapį. Sukurkite
keletą albumų su skirtingomis spalvų kombinacijomis.
 Įmesk spalvą
Kartu su vaiku prisirinkite dviejų skirtingų spalvų daiktų. Dvi kartonines dėţes arba du didelius
plastikinius indus paţymėkite atitinkamomis spalvomis (pvz., priklijuodami spalvotas etiketes).
Vaikui padavinėkite po vieną daiktą, kurį jisai turi įmesti į atitinkamą dėţę/indą. Kad būtų įdomiau,
į dėţes ar indus daiktus įmetinėti vaikas gali per kartoninį vamzdį.
 Spalvotas „pokšt“
Ant kortų priklijuokite spalvoto lipnaus popieriaus. Dviems ţaidėjams atvertus tos pačios spalvos
kortas, pirmasis sušukęs „pokšt!“ gali kortas pasilikti.
 Papuošalų gamyba
Daugelyje ţaislų parduotuvių galite įsigyti karoliukų ir virvelių jiems verti arba galite verti
spalvotas sagas ant batų raištelių. Pradėkite gaminti vėrinį iš vienos spalvos karoliukų. Padėkite
savo vaikui suverti karoliukus. Suvėrę keletą karoliukų, pradėkite verti kitą skirtingos spalvos
vėrinį. Vėl padėkite savo vaikui suverti šiek tiek naujosios spalvos karoliukų. Toliau paimkite vieną
karoliuką ir stebėkite, ar jūsų vaikas pasirinks teisingą vėrinį iš dviejų, kurį būtų galima papildyti
spalvotu karoliuku. (Pabandykite kurti apyrankes, ţiedus ar dirţus).
 Spalvų loto
Pasigaminkite spalvų loto ţaidimą, ant didelio kartono lapo uţklijuodami 6 limpančio popieriaus
kvadratus. Tada pasigaminkite šešias prie kvadratų derančias kortas. Duokite savo vaikui po vieną
kortą ir paprašykite jo priderinti ją prie kvadrato. (Vietoj kortų galite naudoti spalvotus daiktus).
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 Daiktų poros
Vienon vieton surinkite savo spalva derančius daiktus: pavyzdţiui, tai gali būti raudona ţaislinė
mašinėlė ir raudonas pieštukas, mėlynas šalikas ir mėlyna kaladėlė, geltona saga ir geltonas dantų
šepetukas. Padėkite savo vaikui iš sumaišytų daiktų sudaryti poras. Ţaidimą galite padaryti
įdomesniu, vieną tarpusavy derinamų daiktų rinkinį paslėpę čiuopimo maišelyje.
 Spalvos medţioklė
Duokite savo vaikui vieną spalvotą daiktą. Paprašykite vaiko kambaryje, kuriame esate, surasti
panašios spalvos daiktų.
 Aš matau spalvą
Eidami pasivaikščioti, pasiimkite spalvotą kortą arba gabalą spalvotos medţiagos. Vaikščiojant
rodykite vaikui aplink esančias spalvas, derančias prie jūsų turimos kortos arba audinio.
Paskatinkite vaiką prisidėti prie jūsų ţaidimo. Eidami į „aš matau raudoną“ pasivaikščiojimą, ko
gero, galite pamatyti raudoną mašiną, pasibelsti į raudonas duris, ţiūrėti į raudoną vėliavą, susitikti
raudonu megztuku vilkintį draugą arba pauostyti raudoną roţę.
 Pririnkime spalvų
Eidami namo, prisirinkite vienos spalvos daiktų ir parsineškite juos. Ţaliąją kolekciją gali sudaryti
maţas ţalias lapelis, traškus ţalias obuolys, lankstukas su ţaliu fonu, ţolės stiebelis, samanos arba
nuo medţio nukritusi gilė.
 Spalvotas plakatas
Iš ţurnalų iškarpykite tos pačios spalvos daiktų paveikslėlius. Padėkite savo vaikui suklijuoti juos
ant didelio plakato.
 Parodyk spalvą
Ţiūrinėkite paveikslą arba plakatą, kuriame būtų pavaizduota daug ţmonių ir skirtingų spalvų
daiktų. Parodykite savo vaikui vieną spalvą. Dabar tegul jis parodo paveiksle kitus daiktus, kurie
būtų tos pačios spalvos.
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SPALVA
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Iš toliau išvardintų mokomųjų priemonių išsirinkite galimus daiktus spalvų derinimo uţduotims:














kasdieninio naudojimo daiktai
lėlių dydţio daiktai
miniatiūriniai daiktai
ţaislai
namų apyvokos rakandai
drabuţiai
maistas
medţiaga
plastikinės figūros
ţaislinės transporto priemonės
plastilinas
daţai, kreidelės arba pieštukai
dekoravimo priemonės

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokios mokomosios priemonės yra
įdomios jums ir jūsų vaikui. Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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DIDELIS IR MAŢAS
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
DYDIS
Jums reikės: keleto identiškų skirtingo dydţio daiktų porų, pavyzdţiui, dviejų didelių puodelių, dviejų
miniatiūrinių puodelių.
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, vienodas, skirtingas, didelis, maţas/nedidelis
1. Paimkite vieną didelį ir vieną maţą puodelį. Padėkite juos prieš vaiką, leiskite jam puodelius
paliesti ir į juos įsiţiūrėti.
2. Atneškite dar vieną didelį puodelį. Atkreipkite vaiko dėmesį į tai, kad du didesni puodeliai yra
panašūs vienas į kitą savo dydţiu. Sudėkite šiuos du daiktus vieną šalia kito.
3. Atneškite maţą puodelį ir paprašykite vaiko padėti jį prie kito maţo puodelio.
4. 1-3 veiksmus kartokite, naudodami skirtingų daiktų poras.
5. Dabar vaikas jau turėtų būti pasiruošęs priimti sprendimą, derindamas objektus. Ant stalo
padėkite didelį ir maţą puodelį. Atneškite didelį puodelį. Ar vaikas sugebės jį pastatyti šalia
kito didelio puodelio?
6. Jei vaikui sunku nuspręsti, kur jis turėtų padėti savo puodelį, paraginkite palaikyti jį šalia sudėtų
ant stalo ir palyginti. Uţsiėmimą tęskite su kitomis daiktų poromis.
Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
Padidinkite daiktų porų, su kuriomis dirba vaikas, skaičių;
Parinkite tokius daiktus, kurių dydţio skirtumai nebūtų tokie ryškūs;
Pabandykite dirbti su neidentiškų daiktų poromis.
Variacijos
Paprašykite vaiko didelius daiktus sudėti į didelę dėţę, o maţus daiktus – į maţą.
Naudokite daiktų paveikslėlius.
Viršuje apibūdintą uţsiėmimą galima adaptuoti taip, kad vaikas mokytųsi sąvokų „ilgas“ ir „trumpas“,
„storas“ ir „plonas“. 13 skyriuje, „Regimieji ištekliai“, rasite išvardintus mokymui tinkamus objektus.
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DIDELIS IR MAŢAS
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Toliau apibūdintų uţsiėmimų metu vaikas raginamas derinti daiktus pagal jų dydį. Šiame etape
reikėtų prašyti vaiko suderinti tik vieną daiktą su kitu.
 Pėdų ir delnų antspaudai
Smėlyje arba pasinaudodami daţais darykite pėdų ir delnų antspaudus. Ar vaikas gali surasti
antspaudą, kuris dera prie jos pačios rankų/kojų dydţio?
 Tvarkymasis dėliojant pagal dydį
Dėliokite daiktus į reikiamas vietas pagal jų dydį: pavyzdţiui, dideles kaladėles dėkite į vieną dėţę,
maţas – į kitą. Vaikui padavinėkite po vieną daiktą, kurį jisai galėtų įdėti į atitinkamą dėţę.
 Surinkime miniatiūras
Paprašykite vaikų, kad kiekvienas jų surastų ir paimtų vieną miniatiūrinį daiktą. Sukurkite
miniatiūrų kolekciją ir išdėliokite ją matomoj vietoj. Vaikai galės palyginti skirtingus kolekcijoje
esančius daiktus.
 Dydţių stalas
Pririnkite didelių ir maţų daiktų ir sukurkite "dydţių stalą". Viename stalo gale padėkite didelį
daiktą, kitame – maţą. Tada leiskite vaikams paeiliui dėlioti daiktus ant stalo. Šios uţduoties tikslas
– sugrupuoti panašaus dydţio daiktus.
 Dydţių loto
Pririnkite identiškų daiktų, kurie skiriasi tik savo dydţiu, porų. Pagaminkite keletą loto kortelių su
tuos daiktus vaizduojančiais paveikslėliais. (Stenkitės, kad ant tos pačios kortelės nebūtų abiejų
poroje esančių daiktų paveikslėlių). Kiekvienam vaikui duokite loto po kortelę, tada grupei rodykite
po vieną daiktą. Vaikas, turintis prie daikto derantį paveikslėlį, turi pakelti ranką. Jei jis nesuklydo,
gali pasidėti šį daiktą ant savo loto lentos.
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 Suderink daiktus
Šio ţaidimo metu kiekvienas vaikas iš krepšio pasirenka po vieną daiktą. Tada vaikams parodomas
padėklas su derančiais daiktais. Kiekvienas vaikas turi pasirinkti tą daiktą, kurio dydis atitinka jo
turimo daikto dydį. (Pasistenkite, kad kiekvienas daiktas būtų pateikiamas įvairių dydţių – taip
vaikas turės priderinti dydį, o ne vien identifikuoti tokį patį daiktą).
 Paveikslėlių poros
Pasigaminkite korteles su paveikslėliais: ant vienos kortelės pusės turi būti pavaizduotas didelis
daiktas, o ant kitos – maţas. Pavyzdţiui, maţa knyga ir didelė knyga. Korteles perkirpkite per pusę.
Su paveikslėlių puselėmis paţaiskite poravimo ţaidimą.

 Pliušinio meškiuko arbatos vakarėlis
Šiam ţaidimui jums reikės vieno maţo ir vieno didelio pliušinio meškiuko ir dviejų ţaislinių
arbatos servizų – miniatiūrinio dydţio ir tinkamo lėlėms. Imkite po vieną indą iš dviejų servizų ir
paprašykite vaiko nuspręsti, kuriam – dideliam ar maţam meškiukui – turi būti skirtas šis puodelis
ar lėkštutė.
Panašų ţaidimą galima ţaisti ir su rūbais. Tokio ţaidimo metu vaikui bus lengviau apsispręsti,
nes rūbai tiks tik tinkamo dydţio meškiukui. Drabuţius, skirtus atostogoms, galima pakuoti į
didelio arba maţo dydţio lagaminus.
 Persikraustymo diena
Čia jums reikės didelės ir maţos kartoninių dėţių bei dviejų ţaislinių baldų rinkinių – miniatiūrinio
ir tinkamo lėlėms. Imkite po vieną ţaislinį baldą ir paprašykite vaiko įdėti jį į didelę arba maţą
dėţę. (Kiti variantai: galite naudoti didelį ir maţą ţaislinį furgoną arba didelį ir maţą lėlių namą).
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DYDIS: DIDELIS IR MAŢAS
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Šie ţaidimai padės jūsų vaikui atpaţinti du to pačio dydţio daiktus.
 Patyrinėkime dydį
Paraginkite savo vaiką patyrinėti skirtingų daiktų dydį, pavyzdţiui, palyginti du skirtingų dydţių
objektus, laikant juos skirtingose rankose, arba bandant skirtingus daiktus įdėti, iš pradţių, į maţą
dėţutę, o po to – į didelę.
 Sudėliokime pagal dydį
Paraginkite savo vaiką padėti jums sudėlioti daiktus pagal jų dydį. Nepamirškite ţaidimo pradţioje
padėti vaikui suskirstyti daiktus pagal dydį, o tada duokite jam po vieną daiktą. Virtuvėje vaikas į
vieną vietą pagal dydį gali dėlioti puodelius, lėkštes ir kitus indus bei skirstyti šaukštus į
valgomuosius, desertinius ir arbatinius. Sieninėje rūbų spintoje galima sulankstyti ir į skirtingas
krūvas sukrauti kojines, liemenes ir kelnes. Panašiai sudėlioti pagal dydį galima ir šalikus, kepures
bei pirštines. Vaikas lygiai taip pat gali sutvarkyti ir savo ţaislus, dideles lėles sudėdamas ant
vienos lentynos, o maţąsias – ant kitos.
 Suporuok sausainius
Pakvieskite savo vaiką padėti jums pagaminti apskritimo formos sausainius, kurie būtų pačių
įvairiausių dydţių. Iškepus sausainius, vaikas gali suporuoti juos pagal dydį, o tada pertepti juos
glajumi ir taip pagaminti dvigubus sausainius su įdaru.
 Dydţių iškarpų albumas
Prisikarpykite paveikslėlių su dideliais ir maţais daiktais. Padėkite savo vaikui suklijuoti jas į
iškarpų albumą. Didelių daiktų paveikslėlius klijuokite viename puslapyje, maţų – kitame. Tai gali
būti paveikslėliai, vaizduojantys gyvūnus ir jų jauniklius, dideli ir maţi to pačio daikto atvaizdai
(pavyzdţiui, desertinis šaukštas ir arbatinis šaukštelis); arba įvairiausi kiti dideli ir maţi daiktai
(kaip antpirštis, smeigtukas ir saga bei dramblys, namas ar medis). Padėkite savo vaikui pradėti šį
uţsiėmimą, patys įklijuodami vieno didelio ir vieno maţo daikto atvaizdą. Kitą paveikslėlį duokite
vaikui ir stebėkite, ar jam pavyks pagal jo dydį nuspręsti, į kurią vietą jis turėtų būti klijuojamas.
 Įmesk dydį
Pririnkite dviejų dydţių daiktų. Jums taip pat prisireiks dviejų kartoninių dėţių arba dviejų
plastikinių konteinerių – vieno didelio ir vieno maţo. Parodykit savo vaikui, kaip į kiekvieną iš jų
galima įmesti po daiktą, o tada paduokite ir leiskite jam pačiam kokį daiktą įmesti. Kad būtų
įdomiau, į dėţes daiktus mesti vaikas gali per kartoninį vamzdį.
 Priderink dydį
Parodykite savo vaikui kokį daiktą. Tada padėkite jam surasti kitų tokio pačio dydţio daiktų. Visus
daiktus išdėliokite į vieną liniją priešais save, kad vaikui apţiūrinėjant būtų lengviau palyginti
77

dydţius. Kitas variantas – parodykite vaikui, kaip į degtukų dėţutę telpa maţas raktelis arba
moneta. Tada paprašykite jo surasti kokių kitų daiktų, kurie irgi tilptų į degtukų dėţutę.
 Mano maţasis batelis
Savo vaikui parodykite vieną suaugusio ţmogaus batą ir vieną iš jo paties batelių. Paduokite jam
kitą didelį batą. Tegul vaikas jį pasimatuoja, pasikalbėkite su juo apie tai, kaip batas jam netinka.
Ar jis gali priderinti jį prie kito didelio bato? Atneškite daugiau didelių ir maţų batų, kuriuos jis
galėtų poruoti.
 Įvairių dydţių iškarpų plakatas
Padėkite savo vaikui išsikarpyti keletą paveikslėlių, kuriuose būtų pavaizduotos didelės ir maţos to
pačio daikto versijos: pavyzdţiui, dviejų desertinių šaukštų ir trijų arbatinių šaukštelių.
Paveikslėlius priklijuokite ant didelio plakato. Parodykite vieną paveikslėlį ir stebėkite, ar jūsų
vaikas sugebės rasti kitą paveikslėlį su panašaus dydţio objektu.
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DYDIS: ILGAS IR TRUMPAS
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE AR VAIKŲ DARŢELYJE
Šie ţaidimai skatina vaiką mokytis derinti daiktus pagal jų ilgį. Šiame etape vaiko reikėtų prašyti
suderinti tarpusavy tik du daiktus.
 Susitvarkykime išdėliodami pagal ilgį
Sudėliokite daiktus į vietas pagal jų ilgį: pavyzdţiui, ilgus pieštukus dėkite į vieną dėţutę, trumpus
pieštukus – į kitą. Vaikui vis paduokite po vieną daiktą, kurį jisai pats turėtų padėti į reikiamą vietą.
 Ilgų ir trumpų daiktų paroda
Prisirinkite ilgų ir trumpų daiktų, kuriuos būtų galima sukabinti ant sienos. Pritvirtinkite vieną iš
ilgųjų daiktų, o tada prie sienos pritvirtinkite kokį trumpą daiktą, tik šiek tiek tolėliau. Kitus daiktus
lai sukabina patys vaikai – paeiliui po vieną. Uţduoties tikslas – panašaus ilgio daiktai turi būti
sukabinti drauge.
 Dydţių loto
Pririnkite identiškų daiktų, kurie skiriasi tik savo ilgiu, porų. Pagaminkite keletą loto kortelių su
tuos daiktus vaizduojančiais paveikslėliais. (Stenkitės, kad ant tos pačios kortelės nebūtų abiejų
poroje esančių daiktų paveikslėlių). Kiekvienam vaikui duokite po loto kortelę, tada grupei rodykite
po vieną daiktą. Vaikas, turintis prie daikto derantį paveikslėlį, turi pakelti ranką. Jei jis nesuklydo,
gali pasidėti šį daiktą ant savo loto lentelės.
 Suderink daiktus
Šio ţaidimo metu kiekvienas vaikas iš maišo pasirenka po daiktą. Tada vaikams parodomas
padėklas su derančiais daiktais. Kiekvienas vaikas nuo padėklo turi pasirinkti tokį daiktą, kuris
derėtų prie jo turimo savo ilgiu. (Pasistenkite, kad kiekvienas daiktas būtų pateikiamas įvairių ilgių
– taip vaikas turės priderinti dydį, o ne vien identifikuoti tokį patį daiktą).
 Išrikiuok savo kuolelius
Ant kuoleliams įsmeigti skirtos lentos sudėkite dvi kuolelių eiles. Viena eilė lai būna trumpa, kita
ilga. Ar vaikas sugebės nukopijuoti jūsų išrikiuotas eiles?
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DYDIS: ILGAS IT RUMPAS
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Šie ţaidimai padės jūsų vaikui atpaţinti du to pačio ilgio daiktus.
 Padaryk man gyvatę
Iš plastilino nulipdykite dvi gyvates - ilgą ir trumpą. Duokite savo vaikui plastilino ir paprašykite
padaryti arba ilgos, arba trumpos gyvatės kopiją.
 Nuspalvink mano piešinėlį
Nupieškite ilgą ir trumpą kvadratėlių eiles. Iš medinių arba Lego kaladėlių padarykite vienos iš
eilių kopiją. Paprašykite savo vaiko nuspalvinti tą kvadratėlių eilę, kuri yra tokio pat dydţio kaip ir
jūsų ką tik sukonstruota.
 Suderink ilgį
Parodykite savo vaikui kokį daiktą. Padėkite jam rasti panašaus ilgio daiktų. Išdėliokite šiuos
daiktus viena linija priešais save, kad vaikas galėtų palyginti jų ilgius, atidţiai ţiūrinėdamas.
 Iškarpų plakatas: ilgas - trumpas
Padėkite savo vaikui išsikarpyti keletą paveikslėlių, kuriuose būtų pavaizduotos ilgos ir trumpos to
pačio daikto versijos: pavyzdţiui, du ilgi ir vienas trumpas šalikas. Paveikslėlius priklijuokite ant
didelio plakato. Parodykite vieną paveikslėlį ir stebėkite, ar jūsų vaikas sugebės rasti kitą
paveikslėlį su panašaus ilgio objektu.
Viršuje apibūdintą uţsiėmimą galima adaptuoti taip, kad vaikas mokytųsi sąvokų „storas“ ir „plonas“.
13 skyriuje, „Regimieji ištekliai“, rasite išvardintus mokymui tinkamus objektus.
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DYDIS: ILGAS IR TRUMPAS
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Panašia veikla galite uţsiimti, naudodami pačius įvairiausius daiktus, pasitarnausiančius it
mokomoji medţiaga:








kasdienio naudojimo daiktus
lėlių dydţio daiktus
miniatiūriniai daiktus
namų apyvokos rakandus
drabuţius
paveikslėlius
kartoniniai arba plastikiniai trafaretus

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų vaiką.
Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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FORMA
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
Suverk formą
Jums reikės: šiek tiek kubo formos karoliukų (ne dekoratyvinių, o ţaislinių kaladėlių dydţio), šiek tiek
rutulio formos karoliukų, dviejų virvelių vėrimui.
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, toks pats, skirtingas, apskritas, kvadratinis, vėrinys, kitas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Pradėkite kurti vėrinį – ant vienos iš virvelių suverkite apvalius karoliukus.
Paraginkite vaiką padėti jums karoliukus verti.
Suvėrę keletą karoliukų, vėrinį padėkite į šalį.
Pradėkite verti kitą vėrinį, tik jau iš kubo formos karoliukų. Vėl paraginkite vaiką patį uţverti
keletą iš jų.
Suvėrę keletą karoliukų, vėl pasiimkite pirmąjį vėrinį ir abu juos padėkite prieš vaiką.
Vaikui paduokite vieną kurį karoliuką ir stebėkite, ar jis sugebės pasirinkti vėrinį, kuris suvertas
iš tokių pačių elementų.
Tegul vaikas liesdamasis pajunta skirtumą tarp rutuliuko formos glotnumo ir aštrių kubo
kampų. Be to, galite jam padėti, karoliuką laikydami padėję visai šalia vieno iš vėrinių, kad
vaikas galėtų vizualiai juos palyginti.
Uţsiėmimą tęskite tol, kol suversite visus karoliukus.

Jei norite uţduotį padaryti sudėtingesne:
 dirbkite su vis naujomis įvairiomis formomis;
 dirbkite su vaikui maţiau paţįstamomis formomis;
 dirbkite su labai panašiomis figūromis.
Variacijos:
 Kurkite apyrankes ir dirţus.
 Paprašykite vaiko porom sudėti karoliukus, kurių formos dera.
 Paprašykite vaiko rutulio formos karoliukus sudėti į apskritą dėţę, o kubo formos
karoliukus – į kvadratinę dėţę.
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FORMA
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Vykdydamas šias uţduotis, vaikas yra skatinamas derinti matomus daiktus pagal jų turimą
formą. Nepamirškite, kad identiškus objektus vaikui derinti yra lengviau, nei trimačius objektus derinti
su trafaretu ar piešiniu.
 Figūrų stalas
Parodykite vaikui figūrą. Paprašykite, kad jis iš namų atsineštų tokios pačios formos daiktą. Vaiko
kolekciją išdėliokite ant stalo.
 Priderink formą
Šio ţaidimo metu visi vaikai iš maišo išsiima po daiktą. Tada jiems reikia parodyti padėklą su
derančiais objektais. Kiekvienas vaikas nuo padėklo turi pasirinkti prie jo turimo objekto savo
forma derantį daiktą. (Pasistenkite, kad kiekvienas daiktas būtų pateikiamas įvarių formų – taip
vaikas turės parinkti derančią formą, o ne vien identifikuoti patį daiktą; pavyzdţiui, turėkite
kvadratinį, apskritą ir stačiakampio formos ţadintuvą.
 Figūra ţymi vietą
Jei dirbate su nedidele vaikų grupe, figūromis galite ţymėti asmeninių erdvių ribas. Kiekvieno
vaiko kabliuką paltui arba kėdę paţymėkite iš juodo popieriaus iškirptu kvadratėliu, apskritimu ar
kitokia figūra. Kad vaikas galėtų lengviau rasti savo paltą ir kėdę, jam reikia duoti iškirptą tos
pačios formos šabloną. Vaikų turimas figūras reguliariai kaitaliokite. (Jei dirbate su didele grupe,
naudokite skirtingas figūras, spalvas ir dydţius visus kartu. Taip atsiras tokie ţenklai, kaip "didelė"
arba "maţa: raudona spalva, mėlyni ir ţali apskritimai).
 Muzikinės figūros
Šį ţaidimą ţaiskite didelėje salėje. Ant kiekvienos jos sienos pritvirtinkite po didelį kaţkokios
figūros brėţinį. Paleiskite muzikinį įrašą ir paraginkite vaikus ţygiuoti aplink salę. Paaiškinkite,
kad, atėjus laikui, muziką sustabdysite ir parodysite konkrečią figūrą. Tada vaikai turi nubėgti prie
reikiamos sienos ir atsistoti šalia derančios figūros. Vaikai, nubėgę į kitą salės vietą, pašalinami iš
ţaidimo.
 Formos visur aplink
Parodykite vaikams kokią figūrą. Kvieskite po vieną vaiką ir prašykite, kad jis surastų tokios pačios
formos daiktą kambaryje, kuriame jūs esate. Paverskite tai ţaidimu, kiekvienam vaikui leisdami
visą kambarį apeiti vienąkart, stengiantis susirinkti kiek galima daugiau derančios formos daiktų.
Laimi tas, kas turi prisirinkęs daugiausia tinkamų daiktų.
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 Formos piešiniuose
Nupieškite pastatų, transporto priemonių, kasdienio naudojimo daiktų ir t.t. kontūrus, sudarytus iš
skirtingų formų. Namo stogu gali būti trikampis, jo pagrindas gali būti kvadratas, durys ir langai –
stačiakampiai. Leiskite kiekvienam vaikui paeiliui ant namo kontūrų klijuoti tinkamas formas.

 Lapų formos
Ant didelio balto popieriaus lapo sudėkite įvairių medţių lapus. Ant jų viršaus daţykite daţais taip,
kad, nuėmus lapą, ant popieriaus liktų jo forma. Paprašykite vaikų surasti, kuri ant popieriaus esanti
forma tinka kuriam medţio lapui. Kitas variantas – galite daryti lapų figūras, nukopijuotas trynimo
(pieštukais arba kreidelėmis) būdu arba lapų antspaudus.
 Daiktų antspaudai
Prieš tai apibūdintą uţsiėmimą kartokite su įvairiais kasdienio naudojimo daiktais: pavyzdţiui,
moneta, raktu arba šukomis.
 Surask savo sausainį
Kiekvienam vaikui duokite į kvadratą, stačiakampį arba trikampį sulankstytą popierinę servetėlę.
Vaikai turi pasirinkti tą sausainį, kurio forma atitinka jiems duotą. (Parduotuvėse galima įsigyti
įvairių formų sausainių – paprastai jie pardavinėjami metalinėse dėţutėse).
 Įspausk formą
Jums reikės ţaislinės kaladėlės, apskrito stiklainio dangtelio ir šiek tiek mėlynos spalvos daţų. Ant
vieno lapo įspauskite mėlynos spalvos kvadratinius kaladėlės antspaudus. Ant kito įspauskite
mėlynus apskritimus stiklainio dangteliu. Kiekvienam vaikui paeiliui leiskite pabandyti įspausti
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kurią nors iš šių formų. Jie turi pasirinkti kaladėlę arba dangtelį, o tada – tinkamą lapą jų formoms
įspausti.
 Surask figūrą
Naudodami skirtingus šablonus, nubraiţykite daug įvairių figūrų. Ar vaikai sugeba surasti, kuris
šablonas tinka kuriai nubrėţtai formai?
 Atskleisk kodą
Nurodykite vaikams kodą, kurį galimą "įveikti", naudojantis formomis. Sekdami pėdsaku, vaikai
turi rasti paslėptą lobį. Paslaptis, kaip nustatyti reikiamą pėdsaką – reikia rasti figūras, ţyminčias
prie lobo vedančių uţuominų slaptas vietas. Pavyzdţiui, ant dėţutės, kurioje įdėtas arba raštelis su
uţuomina, arba toks daiktas, kaip raktas ar orientyras, galite padėti apskritimą. Prieš pradedant
paieškas, nepamirškite vaikams parodyti reikiamą formą. (Jeigu norite uţduotį pasunkinti,
uţuominas galite slėpti po panašią formą turinčiais daiktais. Taigi apskritimo atveju uţuomina būtų
paslėpta po apskritimo formos laikrodţiu).
 Figūrų poros
Kiekvienam grupės vaikui išdalinamos skirtingos kortelės su kaţkokios formos kontūrais. Dėţėje
paslėpkite keletą skirtingų formų daiktų. Po vieną imkite daiktus iš dėţės. Kortelę su atitinkančia
forma turintis vaikas turi pakelti ranką, po to jam leidţiama daiktą ant savosios kortelės pasidėti.
(Daiktų galite naudoti kiek tik norite, svarbu tik, kad vaikams jie būtų pristatomi po vieną).
 Pirmiausia forma
Jums reikės rinkinio figūrų šablonų. Kiekvienam vaikui leiskite išsirinkti po šabloną. Naudodamiesi
šia pagrindine forma, jie turi nupiešti visą piešinį. Pavyzdţiui, apskritimas gali tapti veidu, o
kvadratas – nameliu. Vaikai gali ţiūrinėti vienas kito piešinius ir diskutuoti apie jų panaudotas
formas. Ar jie gali pasakyti, kuriame paveikslėlyje kuris šablonas buvo panaudotas?
 Surask formą
Parodykite vaikui paveikslėlį, kuriame būtų uţfiksuota nemaţai objektų, pavyzdţiui, sode
besiilsinčios šeimos atvaizdą. Duokite vaikui kaţkokią formą. Ar jis gali paveikslėlyje rasti tokios
pačios formos objektus?
 Forminiai domino
Ţaidţiant šį domino, derinti reikia ne atitinkamą taškelių skaičių, o formas. Paprastą domino
ţaidimą galite pasigaminti iš standaus kartono. Įvairias formas ant domino kortelių nubraiţykite
juodu flomasteriu.
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FORMA
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Ţaisdamas šiuos ţaidimus, jūsų vaikas mokysis atpaţinti du tos pačios formos objektus.
 Sukurk formą
Pamokykite savo vaiką, kaip iš plastilino arba tešlos galima kurti įvairias formas. Ar vaikas gali
pasakyti, kurios tešlai pjaustyti skirtos formelės dera su jo sukurtomis figūromis? Padėkite jam,
paduodami po vieną figūrą, kurią jis galėtų derinti prie vienos iš poros tešlai pjaustyti skirtų
formelių.
 Įmesk formą
Prisirinkite dviejų formų daiktų. Dvi kartonines dėţes arba didelius plastikinius konteinerius
paţymėkite popierinėmis figūromis, kurios atitiktų surinktų daiktų formas. Paduokite savo vaikui
po vieną daiktą, kurį jisai galėtų įmesti į dėţę arba konteinerį. Kad būtų įdomiau, vidun daiktus
mėtyti jis gali kartoniniu vamzdţiu.
 Figūrų plakatas
Kartu su vaiku prisirinkite įvairių maţmoţių ir sukurkite figūrų plakatą. Ant stačiakampio formai
paskirto plakato galite tvirtinti autobuso bilietėlį, lankstuką, šokoladinio saldainio popierėlį ir voką.
Paraginkite vaiką apibrėţti priklijuotų objektų formas.
 Padenk stalą
Paruoškite vietą vienam asmeniui prie pietų stalo. Vaikas turi nukopijuoti tai, kaip išdėliojote
reikmenis, ir paruošti vietas likusiems šeimos nariams.
 Pasigamink sumuštinį
Pasiūlykite vaikui padėti jums ruošti įvairių formų sumuštinius: pavyzdţiui, duonos riekę
perpjaudami įstriţai, padarysite du trikampius, perpjaudami ją per vidurį – du stačiakampius, su
tešlai pjaustyti skirta formele galite padaryti ir du apskritimus. Paprašykite savo vaiko parinkti
figūrų iš duonos poras ir pagaminti apskritą sumuštinį, trikampio formos sumuštinį ir t.t.
 Formų iškarpų albumas
Savo vaikui nupieškite kaţkokią formą. Ar ţurnale ar kataloge vaikui pavyks atrasti paveikslėlių su
panašios formos daiktais? Leiskite vaikui išsikarpyti tokius paveikslėlius ir susiklijuoti juos į
iškarpų albumą. Uţsiėmimą kartokite, tik jau su kitokia forma.
 Formų "pokšt"
Iš limpamo spalvoto popieriaus iškarpykite įvairias formas ir priklijuokite jas ant kortų. Paţaiskite
ţaidimą "pokšt": pirmasis, spėjęs sušukti "pokšt!", kai atverčiamos kortos su ta pačia forma, gali jas
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susirinkti. Galite ţaidimą pasunkinti, naudodami skirtingų spalvų formas. Tada kortos turi atitikti
ne tik savo vaizduojama forma, bet ir spalva.

 Susikrauk lagaminą
Iš katalogo iškarpykite paveikslėlius su skirtingomis formomis: pavyzdţiui, apskritos pagalvėlės,
stačiakampės knygos, kvadratinio laikrodţio atvaizdus. Tada nupieškite didelį lagaminą su įvairių
viduje esančių formų kontūrais. Vaikas turi "sukrauti" lagaminą, derindamas jo ir paveikslėliuose
matomas formas. Kitas variantas – galite nupiešti eilę dėţių – apskritą, kvadratinę, ovalinę arba
stačiakampę. Vaikas turi keletą paveikslėlių su juose pavaizduotais skirtingi daiktais, kuriuos reikia
"sukrauti" į dėţes: pavyzdţiui, apskritą skrybėlę, dėţutę su servetėlėmis, knygą ir ovalo formos
indą pyragui.

 Formų loto
Pasigaminkite formų loto ţaidimą, iškirpdami šešias formas ir priklijuodami jas ant didelio kartono
lapo. Padarykite šešias su formomis derančias korteles. Po vieną savo vaikui duokite korteles,
kurias jis turi priderinti prie reikiamos formos. (Vietoj kortelių galite naudoti skirtingų formų
daiktus, atitinkančius ant loto kartono uţklijuotas formas).
 Daiktų poros
Pririnkite savo forma vienas prie kito derančių daiktų: pavyzdţiui, kvadratinę knygą ir kvadratinį
paveikslėlį, apskritą laikrodį ir apskritą lėkštę, stačiakampį penalą ir stačiakampį bloknotą. (Tegul
poros savo dydţiu būna pakankamai panašios). Padėkite vaikui suporuoti daiktus. Ţaidimą
paįvairinkite, vieną tarpusavy derinamų daiktų rinkinį paslėpdami čiuopimo maišelyje.
 Surask šitą formą
Duokite savo vaikui kokį daiktą. Paprašykite jo kambaryje, kuriame tuo metu esate, surasti panašios
formos daiktų.
 Matau formą
Išeikite su savo vaiku pasivaikščioti. Parodykite jam kokią formą, o tada rodykite visus aplinkui
esančius ir panašią formą turinčius objektus. Paraginkite vaiką prisidėti prie jūsų ţaidimo. "Aš
matau kaţką apskrito" pasivaikščiojimo metu galite neštis balioną, spardyti kamuolį, susitikti
apskritą ţenklelį prisisegusį draugą arba pašokinėti ant apskrito kanalizacijos šulinio dangčio.
Prisirinkite vienos konkrečios formos daiktų ir parsineškite juos namo. Į "kvadratinę" kolekciją
gali įeiti ţenklelis, dėţutė, lankstukas ir iš bibliotekos paimta knyga.
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FORMA
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR ĮRANGA
Formų derinimo uţsiėmimų metu naudinga ir patartina naudoti šiuos daiktus:










trimates kietas geometrines figūras
(didelio dydţio) karoliukus
formas iš plastilino arba tešlos
plastikines figūras iš ţaislinių konstruktorių
kartoninius arba plastikinius šablonus
dėlionių detales
figūras, iškirptas ir spalvoto limpamo popieriaus
trafaretus
dėţes

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų vaiką.
Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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"VIZUALINIO DERINIMO"
KONTROLINIS SĄRAŠAS
Vaiko vardas
Data
28 02

Uţsiėmimas
Formų derinimas

Komentarai
Sugeba suderinti apskritimą
kvadratą su kvadratu.

su

apskritimu,
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ĮŢANGA
Kad atliktų vizualinio rūšiavimo uţduotis, vaikas turi sugebėti atpaţinti grupėje esančių daiktų
panašumus. Tada jis gali surūšiuoti šiuos daiktus, remdamasis tokiais panašumais. Vaikas pradeda
suvokti, kad dėl tokių įvairių jiems bendrų savybių, kaip spalva, forma ir dydis, daiktus galima
grupuoti. Vėliau vaikas išmoks daiktus klasifikuoti jau remdamasis savo suvokimu, ir objektų klasę
nustatyti pagal tokias charakteristikas, kaip daikto funkcija.
Prieš bandydami atlikti šias rūšiavimo uţduotis, vaikai turi sugebėti suderinti daiktus vizualiai.
Derindamas vaikas turi sugebėti nustatyti, kada du objektai yra vienodi, tuo tarpu vizualinio rūšiavimo
esmė – surūšiuoti grupę objektų. (6 skyriuje rasite daugiau vizualinio derinimo uţsiėmimų aprašymų).
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SPALVA
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
Spalvotos kaladėlės
Jums reikės: keleto raudonų kaladėlių, keleto mėlynų kaladėlių, raudono padėklo ir mėlyno padėklo
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, raudona, mėlyna, padėklas, rūšiuoti, toks pats, kitoks
1. Abu padėklus sudėkite ant stalo. Vaikui paduokite raudoną kaladėlę, lai jisai padeda ją ant
raudono padėklo. Toliau paduokite mėlyną kaladėlę, lai padeda ją ant mėlyno padėklo.
2. Kai vaikas sėkmingai baigs kaladėles derinti prie padėklų, gali pabandyti atlikti rūšiavimo
uţduotį.
3. Priešais vaiką padėkite tris ar keturias raudonas ir mėlynas kaladėles. Paprašykite, kad vaikas
jas surūšiuotų ant tinkamų padėklų.
4. Palaipsniui didinkite kaladėlių, kurias vaikas turi išrūšiuoti, skaičių.
Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
naudokite daugiau spalvų;
daiktus rūšiuokite ant bespalvių padėklų;
kaladėles surūšiuokite be padėklų;
paprašykite, kad vaikas surūšiuotų kaladėles, prieš tai nepademonstruodami jam, kaip tai
padaryti.
Variacijos
Iš kaladėlių konstruokite bokštus, traukinius ir ilgas gyvates.
Paprašykite vaiko sumėtyti kaladėles į dėţę arba indą.
Vietoj kaladėlių naudokite didelius karoliukus arba figūrėles/šaškes.
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SPALVA
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Šių uţsiėmimų metu vaikas praktikuojasi rūšiuoti daiktus pagal jų spalvą. Čia rasite naudingų
idėjų tiek individualiam, tiek grupiniam darbui.
 Pastatyk bokštą
Duokite vaikui spalvotų medinių kaladėlių dėţutę. Paprašykite pastatyti raudoną bokštą, geltoną
bokštą ir t.t. Jums gali tekti padėti vaikui darbą pradėti – tokiu atveju padėkite kelias pirmąsias
kaladėles. (Panašiu būdu galima naudoti ir "Lego" detales).
 Surūšiuok pagal spalvą
Norėdami pabandyti surūšiuoti daiktus pagal spalvą, tam naudokite spalvotus indus. Pavyzdţiui,
vaikui duokite keletą spalvotų kreidelių, tegul jis surūšiuoja jas pagal spalvą ir sudeda į atitinkamos
spalvos indus.
 Rūšiuok ir verk
Paimkite virvelių vėrimui, spalvotų karoliukų arba siūlų ričių. (Visus šiuos daiktus galite įsigyti ir
edukacinių priemonių kataloguose). Iš pradţių vaikas karoliukus ir rites turi surūšiuoti, o tada
suverti. Tikslas – keli skirtingų spalvų vėrinukai.
 Karoliukai papuošalams
Paprašykite vaiko surūšiuoti spalvotus karoliukus vėriniams, apyrankėms, ţiedams ir t.t. Karoliukus
vaikui duokite visus vienos formos ir paprašykite juos rūšiuoti tik pagal spalvą. (Seną biţuterijos
dėţutę su stalčiukais galite naudoti kaip rūšiavimo dėţę).
 Nokautas
Jums reikės didelės spalvotos dėţės kiekvienai komandai ir daug pripūstų derančių spalvų balionų.
Balionus sudėkite į krepšius kambario viduryje. (Vienas krepšys vienai komandai). Kiekvienai
komandai duodamas nustatytas laiko tarpas prisirinkti balionų savo dėţei. Laimi tie, kurie savo
dėţėje turi daugiausia balionų. (Ţaidimo variantai: vaikams gali būti leista naudotis tik viena ranka
arba jie balionus turi patys dar ir pripūsti).
 Rūšiuokite ir derinkite
Jums reikės įvairių spalvotų šaškių figūrėlių ir ilgos balto kartono plokštės. Juodu flomasteriu ant
kartono suţymėkite keletą apskritimų eilių. Apskritimai turi būti panašaus dydţio, kaip ir šaškės.
Kiekvienos eilės pradţioje padėkite po skirtingos spalvos šaškę. Vaikas turi surūšiuoti šaškes ir
uţpildyti eiles. (Eilės gali būti prie namo vedančio tako dalis. Taigi raudonas takas lai veda prie
namo su raudonomis durimis ir t.t.).
 Papuoškite tortą
Paprašykite vaikų surūšiuoti torto papuošimus pagal spalvas: pavyzdţiui, raudoni papuošimai turi
būti skirti vyšnių tortui, rudi papuošimai - šokoladiniam tortui ir t.t.
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 Objektų rūšiavimas
Jums reikės įvairių spalvų plastikinių krepšių skalbiniams arba panašių konteinerių. Prisirinkite
spalvotų daiktų, kurie būtų maţo arba vidutinio dydţio. Paprašykite grupės vaikų surūšiuoti daiktus
atskiruose krepšiuose.
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SPALVA
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Ţaisdamas šiuos ţaidimus, jūsų vaikas praktikuosis surūšiuoti grupę daiktų pagal jų spalvą:
 Drabuţių spinta su spalvų kodais
Paprašykite savo vaiko surūšiuoti savo drabuţius pagal jų spalvą. Padėkite jam pradėti, atidėdami
po vieną tam tikros spalvos drabuţį. Tada duokite jam krūvą rūbų, kuriuos jis pats turėtų surūšiuoti
į maţesnes krūveles.
 Mano rūšiavimo dėţutė
Dėţutėje laikykite susidėję skirtingų spalvų daiktus, kuriuos jūsų vaikas galėtų rūšiuoti. Tai gali
būti sagos, kreidelės, pieštukai, šiaudeliai, medţiagos atraiţos arba kiti įvairių rūšių daiktai, kaip
ţaislinės mašinėlės ir kamuoliukai. Pagaminkite keletą spalvinių kortelių, spalvoto lipnaus
popieriaus kvadratėlius uţklijuodami ant standaus balto kartono. Paprašykite vaiko iš savo
rūšiavimo dėţutės paimtus daiktus sudėti ant tinkamos spalvos kortelės.
 Šiaudeliai puodelyje
Šiam ţaidimui jums reikės šiek tiek spalvotų šiaudelių ir keleto spalvotų plastikinių puodelių be
ąselės. Į kiekvieno puodelio vidų įdėkite po jo spalvą atitinkantį šiaudelį. Paraginkite savo vaiką
tęsti jūsų pradėtą veiksmą, kol į puodelius nebus sudėlioti visi šiaudeliai.
 Sagų dėţutė
Pririnkite spalvotų sagų, kurias jūsų vaikas galėtų rūšiuoti. Jas pagal spalvą galima suverti ant batų
raištelio arba pypkės krapštuko. Kad sagos nenukristų, nepamirškite ant batų raištelio uţmegzti
mazgo, o pypkės krapštuką sulenkti.
 Surūšiuok paveikslėlius
Iš ţurnalų ir katalogų prikarpykite paveikslėlių su skirtingų spalvų objektais. Duokite juos savo
vaikui – lai surūšiuoja. Jis gali suklijuoti paveikslėlius į iškarpų albumą. Vienam puslapiui
paskirkite po vieną spalvą.
 Išskalbkim spalvas
Leiskite savo vaikui padėti jums surūšiuoti skalbinius skalbimui. Ar jūsų vaikas sugeba atskirti
baltus drabuţius nuo spalvotų? Ar jis gali surūšiuoti skalbinius pagal skirtingas jų spalvas?
 Susipakuok pagal spalvą
Paimkite keletą skirtingų spalvų didelių lagaminų, dėţių arba krepšių. Padėkite savo vaikui iš
ţurnalų ir katalogų prisikarpyti paveikslėlių su spalvotais daiktais. Paveikslėlius sumaišykite, o tada
paprašykite jo išrūšiuoti daiktus į skirtingus krepšius ar lagaminus pagal jų spalvą.
 Mano rūšiavimo vokas
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Iš skirtingų spalvų kartono iškirpkite keletą apskritimų arba ant balto kartono prilipinkite spalvoto
limpamo popieriaus apskritimus. Iškarpas laikykite voke. Jūsų vaikas gali juos išsiimti ir surūšiuoti
į skirtingas krūveles.
SPALVA
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Iš toliau išvardintų objektų išsirinkite tuos, kuriuos naudosite, su vaiku rūšiuodami spalvas:















kasdienio naudojimo daiktai
lėlių dydţio daiktai
miniatiūriniai daiktai
ţaislai
namų apyvokos rakandai
rūbai
maisto produktai
popierius
audiniai
plastikinės figūros
ţaislinės transporto priemonės
plastilinas
daţai, kreidelės arba pieštukai
papuošimai

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų vaiką.
Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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DYDIS: DIDELIS IR MAŢAS
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
Rūšiavimas pagal dydį
Jums reikės: keleto maţų raudonų kaladėlių, keleto didelių raudonų kaladėlių ir dėţės kaladėlėms
sudėti
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, toks pats, kitoks, didelis/stambus, nedidelis/maţas
1. Visas kaladėles sudėkite į dėţę ir sumaišykite.
2. Pasirinkite vieną didelę ir vieną maţą kaladėlę. Padėkite jas priešais vaiką, leiskite jas paliesti ir
apţiūrėti.
3. Ištraukite kitą didelę kaladėlę. Atkreipkite vaiko dėmesį į tai, kad abi didelės kaladėlės yra
panašios savo dydţiu. Padėkite dvi dideles kaladėles vieną šalia kitos.
4. Ištraukite maţą kaladėlę ir paprašykite vaiko padėti ją šalia kitos maţos kaladėlės.
5. Toliau paduokite vaikui vieną didelę ir vieną maţą kaladėlę. Paprašykite padėti kaladėles prie
kitų pagal jų dydį. Jeigu jam sudėtinga tai padaryti, paraginkite palaikyti kaladėles prikišus šalia
esančiųjų ant stalo.
6. Kai vaikui pavyksta įveikti penktą etapą, jis yra pasiruošęs pabandyti surūšiuoti likusias
kaladėles. Paduokite jam visą dėţę su kaladėlėmis ir paprašykite surūšiuoti jas į dideles ir
maţas.
Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu:
naudokite kaladėles, kurių dydţio skirtumas nebūtų toks ryškus;
naudokite neidentiškas objektų poras;
paprašykite vaiko surūšiuoti kaladėles nepademonstruodami jam, kaip reikia atlikti
uţduotį.
Variacijos
Paprašykite vaiko dideles kaladėles išrūšiuoti į didelę dėţę, o maţąsias – į maţą.
Iš kaladėlių pastatykite didelį bokštą ir maţą bokštą.
Duokite vaikui daug didelių ir maţų "Lego" detalių – lai surūšiuoja. Paprašykite vaiko pastatyti
namą iš didelių "Lego" detalių ir iš maţų. Pasikalbėkite su vaiku apie tai, kaip namai skiriasi
savo dydţiu.
Šias uţduotis galima adaptuoti taip, kad būtų mokomasi sąvokų "ilgas" ir "trumpas", "plonas" ir
"storas". Tinkamos mokomosios medţiagos aprašymą rasite 13 skyriuje, „Vizualiniai ištekliai“.
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DYDIS: DIDELIS IR MAŢAS
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Šie ţaidimai suteikia vaikams galimybę praktikuotis rūšiuojant daiktus pagal jų dydį.
Pateikiame naudingų idėjų tiek individualiam, tiek grupiniam darbui.
 Surūšiuok ir parodyk dydţius
Paprašykite vaikų pririnkti skirtingų dydţių daiktų ir sudėti juos ant stalo, skirto demonstruoti
įvairius galimus dydţius. Vaikai turi sugrupuoti to paties dydţio daiktus.
 Surūšiuok ir sudėliok
Sudėliokite daiktus į vietas pagal jų dydį. Duokite vaikams keletą daiktų, kuriuos jie galėtų padėti į
jų vietas: pavyzdţiui, dideles kaladėles į vieną dėţę, o maţas – į kitą.
 Surūšiuok poras
Pririnkite daiktų, kurie yra identiški, išskyrus jų dydį, porų. Poras laikykite dėţėje. Paprašykite
vaiko išrūšiuoti daiktus į du konteinerius: vieną didesnio dydţio daiktams, kitą – maţesnio dydţio
daiktams.
 Pliušinio meškiuko arbatos vakarėlis
Šiam ţaidimui jums reikės vieno maţo ir vieno didelio pliušinio meškiuko ir dviejų ţaislinių
arbatos servizų – miniatiūrinio dydţio ir lėlių dydţio. Du arbatos servizus sumaišykite draugėn.
Vaikas turi išrūšiuoti stalo įrankius ir indus ir sudėti tinkamo dydţio meškiukams.
Panašų ţaidimą galima ţaisti ir su rūbais. Tokio ţaidimo metu vaikui bus lengviau nuspręsti,
nes rūbai tiks tik tinkamo dydţio meškiukui. O drabuţius, skirtus atostogoms, galima pakuoti į
didelio arba maţo dydţio lagaminus.
 Persikraustymo diena
Čia jums reikės didelės ir maţos kartoninės dėţės bei ţaislinių baldų rinkinio – miniatiūrinio ir lėlių
dydţio. Sumaišykite abiejų dydţių baldus draugėn. Vaikas turi išrūšiuoti baldus į tinkamas dėţes
(Kiti variantai: galite naudoti didelį ir maţą ţaislinį furgoną arba didelį ir maţą lėlių namą).
 Rūšiavimas pagal dydį ir formą
Iš juodo kartono iškirpkite keletą didelių ir keletą maţų apskritimų. Vaikui duokite vieną didelį ir
vieną maţą voką. Paprašykite vaiko surūšiuoti formas ir sudėti į tinkamus vokus.
Vietoj apskritimų galite naudoti bet kokias dideles ir maţas figūras. Kai vaikas jau sugeba vieną
figūrą surūšiuoti pagal dydį, paprašykite jo surūšiuoti keletą skirtingų formų. (Nepamirškite –
formų dydţiai turi būti apytikriai panašūs, kitaip sakant, didelis apskritimas, didelis kvadratas ir
didelis stačiakampis bus visi maţdaug to pačio dydţio).
 Pinigai kasai
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Naudodami netikrus pinigus paţaiskite "parduotuvę". Paprašykite vaiko surūšiuoti pinigus pagal
dydį ir sudėti į kasą. Ar vaikai galvoja, kad, kuo didesnė moneta, tuo didesnė ir jos vertė?
DYDIS: DIDELIS IR MAŢAS
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Ţaisdamas šiuos ţaidimus jūsų vaikas praktikuosis surūšiuoti grupę daiktų pagal jų dydį.
 Kasdienių daiktų rūšiavimas
Ţaisdami rūšiavimo ţaidimus, naudokite namų apyvokos daiktus. Nepamirškite naudoti daiktų,
kurie būtų vienodi, išskyrus jų dydţio skirtumą. Virtuvėje jūsų vaikas gali rūšiuoti stalo įrankius,
puodelius, lėkšteles ir kitus indus. Sieninėje drabuţių spintoje į suvynioti ir į skirtingas krūvas
sukrauti galima kojines, liemenes ir kelnes. Lygiai taip pat pagal dydį galima surūšiuoti ir šalikus,
kepures ir pirštines. Vaikas taip pat gali tvarkingai susidėlioti savo daiktus: dideles lėles susidėti į
vieną lentyną, o maţas į kitą; dideli automobilių modeliai turi būti dedami ant vienos, maţi
modeliukai – ant kitos lentynos.
 Surūšiuok ir klijuok
Iš ţurnalų prikarpykite paveikslėlių savo vaikui, kuriuos ji galėtų surūšiuoti į dvi dideles maţų ir
didelių daiktų krūvas. Padėkite savo vaikui suklijuoti iškarpas į albumą. Viename puslapyje
klijuokite didelių objektų paveikslėlius, o kitame – maţų. Tai gali būti gyvūnai ir jų jaunikliai,
didelis ir maţas to pačio objekto paveikslėlis (pvz., arbatini šaukštelis ir desertinis šaukštelis); arba
įvairių didelių ir maţų daiktų paveikslėliai (kaip antpirštis, smeigtukas ir saga bei dramblys, namas
ar medis).
 Surūšiuok ir įmesk
Pririnkite dviejų dydţių tų pačių daiktų. Jums taip pat
prireiks dviejų kartoninių dėţių arba dviejų plastikinių
indų – vieno didelio ir vieno maţo. Parodykite vaikui,
kaip galima į kiekvieną indą įmesti daiktą, tada duokite
jam likusius daiktus. (Jie turi būti būtinai sumaišyti).
Paraginkite vaiką sumėtyti likusius daiktus. Kad ţaidimas
būtų įdomesnis, ji gali daiktus metimui pakelti mentele,
ţnyplėmis arba samteliu.
 Batai, batai ir dar daugiau batų
Susineškite visų šeimos narių batus. Paprašykite vaiko
išrūšiuoti batus į skirtingas krūvas pagal jų dydį.
 Dydţių plakatai
Padėkite savo vaikui išsikarpyti to pačio daikto maţos ir didelės versijos paveikslėlius: pavyzdţiui,
maţo ir didelio šaukšto paveikslėlius. Paprašykite vaiko surūšiuoti paveikslėlius į krūvas pagal tai,
ar objektas didelis, ar maţas. Paveikslėlius panaudokite kurdami du plakatus – vieną dideliems
daiktams, kitą maţiems.
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DYDIS: ILGAS IR TRUMPAS
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Ţaisdami šiuos ţaidimus, vaikai praktikuojasi rūšiuoti daiktus pagal jų ilgį. Pateikiame
naudingų idėjų tiek grupiniam, tiek individualiam darbui.
 Surūšiuok pagal ilgį ir parodyk
Paprašykite vaikų pririnkti įvairių ilgių daiktų. Vaikai turi sugrupuoti panašaus dydţio daiktus.
Tada juos galima kaip kolekciją išdėlioti ant stalo.
 Surūšiuok ir sudėliok į vietas pagal dydį
Daiktus sutvarkykite ir sudėliokite pagal ilgį. Duokite vaikams keletą daiktų, kuriuos jie galėtų
sudėti į vietas: pavyzdţiui, ilgus kaspinus – į vieną dėţutę, trumpus - į kitą.
 Ilgų ir trumpų daiktų poros
Surinkite poras daiktų, kurie būtų identiški vienas kitam, išskyrus jų ilgį. Tokias daiktų poras
laikykite dėţėje. Paprašykite, kad vaikas išrūšiuotų šiuos daiktus į du indus: vieną ilgiems daiktams,
kitą – trumpiems.
 Surūšiuok šiaudelius
Keletą šiaudelių sukarpykite taip, kad vieni iš jų liktų ilgi, kiti taptų trumpi. Vaikui paduokite ilgą
voką ir trumpą voką. Paprašykite vaiko surūšiuoti šiaudelius ir sudėti juos į tinkamus vokus.
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DYDIS: ILGAS IR TRUMPAS
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Ţaisdami šiuos ţaidimus, vaikai praktikuojasi surūšiuoti grupę daiktų pagal jų ilgį:
 Surūšiuok juos
Paprašykite savo vaiko surūšiuoti kojines, glaustinukes, sijonus, kaklaraiščius, šalikus ir dirţus
pagal jų ilgį. Taip pat uţsiėmimui galite naudoti ir vėrinius, apyrankes ir auskarus.
 Makaronų rūšiavimas
Iš sudţiovintų spageti makaronų pridarykite ilgų ir trumpų makaronų šiaudelių. Sumaišykite juos
draugėn, o savo vaiko paprašykite juos surūšiuoti į ilgus ir trumpus. Po to iš sulauţytų makaronų
šiaudelių galima pagaminti skanią darţovių sriubą!
 Mano ilgų ir trumpų daiktų albumas
Iš ţurnalų iškarpykite keletą paveikslėlių ir duokite juos savo vaikui surūšiuoti pagal pavaizduotų
objektų ilgį. Padėkite vaikui suklijuoti paveikslėlius į albumą. Paveikslėlius su ilgais objektais
klijuokite viename puslapyje, su trumpais – kitame.
 Nėriniai, kaspinai ir virvelės
Prisirinkite senų batų raištelių, kaspinų ir virvelių nuoplaišų. Jūsų vaikas gali juos surūšiuoti pagal
ilgį.
 Ilgi ir trumpi plakatai
Padėkite savo vaikui išsikarpyti paveikslėliu, kuriuose būtų pavaizduotos ilgos ir trumpos to paties
daikto versijos: pavyzdţiui, ilga ir trumpa liniuotė. Paprašykite vaiko surūšiuoti į dvi krūveles –
ilgų ir trumpų objektų. Tada vaikas gali suklijuoti ilgų daiktų paveikslėlius ant ilgo siauro plakato,
o trumpų – ant trumpo siauro plakato. (Tegul plakatai būna pakankamai siauri, taip pabrėţiant
paveikslėlių ilgį).
 Surūšiuok šiaudelius
Keletą šiaudelių sukarpykite taip, kad vieni taptų trumpi, kiti liktų ilgi. Paprašykite savo vaiko
šiaudelius surūšiuoti į ilgus ir trumpus. Iš šių gabalėlių pasidarykite vėrinį.
Viršuje apibūdintą uţsiėmimą galima adaptuoti taip, kad vaikas mokytųsi sąvokų „storas“ ir
„plonas“. 13 skyriuje, „Regimieji ištekliai“, rasite išvardintus objektus, tinkamus mokymui.
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DYDIS
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR ĮRANGA
Įvairių panašių uţsiėmimų metu kaip mokomąją medţiagą galite naudoti pačius įvairiausius
daiktus, pavyzdţiui:








kasdienio naudojimo daiktai
lėlių dydţio daiktai
miniatiūriniai daiktai
namų apyvokos rakandai
rūbai
paveikslėliai
kartoniniai arba plastikiniai modeliai ir trafaretai

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų vaiką.
Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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FORMA
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
Surūšiuokite ir suverkite
Jums reikės: šiek tiek kubo formos karoliukų, šiek tiek rutulio formos karoliukų, dviejų raištelių
vėrimui
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, toks pats, kitoks, apskritas, kvadratinis, vėrinys, kitas
Pradėkite kurti vėrinį, keletą apvalių karoliukų suverdami ant vieno iš raištelių.
Paraginkite vaiką padėti jums verti karoliukus.
Suvėrus keletą karoliukų, padėkite vėrinį į vieną pusę.
Pradėkite verti kitą vėrinį su kubo formos karoliukais, vėl gi paraginkite vaiką patį suverti
keletą karoliukų.
5. Suvėrus keletą karoliukų, vėl paimkite pirmąjį vėrinį ir padėkite juos abu priešais vaiką.
6. Paduokite vaikui likusius karoliukus. Tegul karoliukai būna dėţutėje būtinai sumaišyti.
7. Paprašykite vaiko surūšiuoti karoliukus į dvi atskiras krūveles, o tada suverti ant atitinkamo
raištelio.
1.
2.
3.
4.

Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
 padidinkite naudojamų figūrų skaičių;
 naudokite vaikui ne tokias paţįstamas figūras;
 Pradėkite dirbti su labai į viena kitą panašiomis formomis;
 Paprašykite vaiko surūšiuoti karoliukus, prieš tai neparodydami, kaip reikia atlikti
uţduotį.
Variacijos
 Gaminkite apyrankes ir dirţus.
 Paprašykite vaiko sudėlioti derančias formas turinčių karoliukų poras.
 Paprašykite vaiko apvalius rutuliukus sudėti į apvalią dėţutę, o kubo formos karoliukus
– į kvadratinę.
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FORMA
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Ţaisdamas šiuos ţaidimus, vaikas mokosi rūšiuoti formas. Pateikiame naudingų idėjų tiek
individualiam, tiek grupiniam darbui:
 Surūšiuok formas
Duokite vaikui keletą kietų geometrinių formų, kurias jis galėtų rūšiuoti. Formas galima sumėtyti į
skirtingus indus arba dėţes. Kad vaikui būtų įdomiau, leiskite vaikui formas paimti su mentele,
ţnyplėmis arba samteliu.
 Parodyk formą
Ant stalo sudėkite įvairius daiktus. Paprašykite vaikų juos sugrupuoti pagal jų formas.
 Formų šeimynėlė
Šis ţaidimas yra paremtas kortų ţaidimu "Laimingos šeimynėlės". Šeimos suskirstytos pagal tam
tikras figūras, taigi mes turime poną ir ponią Kvadratus ir šeimą, poną ir ponią Ovalus ir šeimą ir t.t.
šių šeimų narius nupaišykite ant kortų, įpiešinukus įmontuodami skirtingas figūras. Pavyzdţiui,
ponia Trikampienė gali dėvėti trikampio formos skrybėlę, o Apskritimų šeimos duktė gali rankose
laikyti kamuolį. Vaikai turi išrūšiuoti kortas pagal skirtingas šeimas.
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 Formų rūšiavimas
Iš storo juodo kartono iškirpkite tris arba keturias formas. Vaikui duokite įvairių formų objektų
paveikslėlių. Paveikslėlius, kuriuose pavaizduotas balionas, kamuolys, pagalvėlė ir čiulpinukas,
galima rūšiuoti kaip turinčius apskritimo formą (prie atitinkamos formos), o knyga, atvirukas ir
dėţė turėtų priklausyti stačiakampio grupei (prie atitinkamos formos). (Šį ţaidimą gali ţaisti ir
grupė vaikų. Kartonines figūras padėkite stalo centre ir duokite kiekvienam vaikui keletą
paveikslėlių rūšiavimui).

 Sukurk formą
Iš plastilino kurkite įvairias formas. Stenkitės, kad formos būtų panašaus dydţio. Paprašykite vaiko
surūšiuoti figūras skirtingose dėţutėse.
 Surūšiuok ir suklijuok
Iš spalvoto limpamo popieriaus iškarpykite įvairias formas – tegul vaikai jas surūšiuoja. Tada šias
formas galima panaudoti, kuriant gėlių, namų ar ţmonių atvaizdus.
 Formų paveikslėliai
Duokite vaikams įvairius daiktus, kuriuos jie galėtų panaudoti kaip šablonus savo piešiniuose.
Pavyzdţiui, norėdami nupiešti apskritimą, jie gali apibrėţti puodelį, trintuką apibrėţę jie turės
stačiakampio formą, o knygą – kvadrato. Paprašykite vaikų sugrupuoti piešinius pagal jų formas.
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FORMA
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Ţaisdamas šiuos ţaidimus, jūsų vaikas praktikuosis rūšiuoti grupę daiktų pagal jų formą:
 Iškirpk ir surūšiuok formas
Padėkite savo vaikui iš katalogo išsikarpyti tam tikrus daiktų atvaizdus. Turėkite pasiruošę keletą
vokų, kiekvienas iš jų turi būti paţymėtas tam tikra forma. Į kiekvieną iš šių vokų įdėkite po vieną
paveikslėlį: pavyzdţiui, laikrodţio paveikslėlis turėtų
keliauti į apskritimu paţymėtą voką, kilimo – į
stačiakampiu paţymėtą voką, kiaušinio – į ovalu. Ar jūsų
vaikas sugebės likusius paveikslėlius išrūšiuoti į
tinkamus vokus?
 Surūšiuok karoliukus
Padėkite savo vaikui surūšiuoti skirtingos formos
karoliukus. Karoliukus galima dėti į skirtingus papuošalų
dėţutės skyrelius arba stalčiukus; arba galite naudoti
tuščią dėţutę nuo kiaušinių.
 Surūšiuok ir įmesk formą
Prisirinkite dviejų formų daiktų. Formas sumaišykite ir
sudėkite ant padėklo. Dvi kartonines dėţes arba du
plastikinius indus paţymėkite iš popieriaus iškirptomis ir sudėtų daiktų formas atitinkančiomis
figūromis. Padėkite savo vaikui pradėti, į kiekvieną iš dėţių (indų) įmesdami po tam tikros formos
daiktą. Kad būtų įdomiau, vaikas daiktus gali kilnoti su mentele, ţnyplėmis arba samteliu.
(Palaipsniui didinkite formų, kurias jūsų vaikas turi surūšiuoti, skaičių).
 Sausainių dėţutė
Padėkite savo vaikui prikepti įvairių formų sausainių. Juos iškepus, jūsų vaikas gali surūšiuoti juos
pagal skirtingas jų formas. Sausainius galima sudėti į seną skardinę sausainių dėţutę. Jose paprastai
yra angelės, skirtos sudėti kvadratiniams, apskritiems ir stačiakampiams sausainiams. (Ertmes su
netinkamomis formomis uţpildykite popierinėmis servetėlėmis).

106

 Kuris lagaminas?
Atsineškite keletą įvairių formų didelių lagaminų, dėţių arba krepšių: pavyzdţiui, trikampį
kelioninį krepšį, kvadratinį lagaminą ir apvalią dėţę skrybėlei. Padėkite savo vaikui iš katalogų ir
ţurnalų išsikarpyti įvairių formų daiktų paveikslėlių. Paveikslėlius sumaišykite ir paprašykite vaiko
išrūšiuoti juos į skirtingus krepšius pagal pavaizduotų daiktų formą.

 Loto "Surūšiuok formas"
Sukurkite formų loto, iškirpdami šešias skirtingas formas ir priklijuodami jas ant didelio kartono
lapo. Pagaminkite ir šešias formas atitinkančias korteles. Paduokite korteles vaikui. Ar jis gali
korteles priderinti prie loto kortelių? Jei norite ţaidimą pasunkinti, padidinkite derančių kortelių,
kurias ji turi surūšiuoti, skaičių. (Vietoj kortelių galite naudoti skirtingų formų daiktus, kurie forma
derėtų prie loto lentelės).
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FORMA
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Panašius uţsiėmimus savo vaikui galite rengti naudodami pačius įvairiausius daiktus iš
šio sąrašo:










trimatės kietos geometrinės figūros
karoliukai
formos iš plastilino, tešlos arba sausainių
plastikinės konstruktorių detalės
kartoniniai arba plastikiniai šablonai
dėlionių detalės
figūros iš spalvoto limpamo popieriaus
trafaretai
dėţės

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų
vaiką. Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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SPALVA, DYDIS IR FORMA
RŪŠIAVIMO UŢDUOTYS PAŢENGUSIESIEMS
Kai vaikai išmoksta nuosekliai rūšiuoti daiktus pagal vieną kriterijų, jie jau pasiruošę pabandyti
rūšiuoti daiktus pagal du arba tris kriterijus. Štai keletas naudingų idėjų uţsiėmimams:
 Karoliukai
Paprašykite vaiko surūšiuoti spalvotu karoliukus vėrinių, apyrankių, ţiedų ir t.t. vėrimui. Duokite
vaikui skirtingų formų, spalvų ir dydţių karoliukus. Paprašykite vaiko išskirstyti karoliukus po
skirtingas dėţutes. Taip vienoje dėţutėje gali atsirasti dideli raudoni apskriti kamuoliukai, o kitoje
dėţutėje – maţi ţali cilindro formos karoliukai.
 Formos iš plastilino
Iš plastilino pridarykite įvairių dydţių formų. Paprašykite vaikų sugrupuoti tas formas, kurios yra ir
to pačio dydţio, ir tos pačios formos. Jei naudosite skirtingų spalvų plastiliną, vaikas figūrėles gali
rūšiuoti ir pagal spalvą.
 Lipnūs paveikslėliai
Iš spalvoto limpamo popieriaus prikarpykite įvairių formų. Paprašykite vaikų surūšiuoti jas pagal
spalvą ir turimą formą. Vėliau jas galima panaudoti, kuriant gėlių, namų ir ţmonių atvaizdus.
 Rūšiavimo vokai
Iš juodo kartono prikarpykite trijų skirtingų formų iškarpų. Tegul kai kurios būna didelės, kitos –
maţos. Tris didelius vokus paţymėkite iškarpas atitinkančiomis formomis. Tą patį padarykite ir su
maţaisiais vokais. Paprašykite vaiko išrūšiuoti iškarpas į tinkamus vokus. Pavyzdţiui, didelis
apskritimas keliaus į didelį voką, paţymėta apskritimo ţenklu, o maţas stačiakampis keliaus į maţą
voką, paţymėtą stačiakampio ţenklu.
Kitas ţaidimo variantas: ţaiskite su įvairių spalvų apskritimais. Paprašykite vaiko juos
surūšiuoti atsiţvelgiant tiek į dydį, tiek į spalvą. Taigi didelis raudonas apskritimas keliaus į didelį
raudoną voką, o maţas mėlynas apskritimas keliaus į maţą mėlyną voką.
Galiausiai, vaikui galima duoti įvairių spalvų ir dydţių skirtingų formų rinkinį. Jas galia rūšiuoti
pagal spalvą, formą ir dydį. Pabandykite leisti vaikui surūšiuoti daiktus pagal savo paties kriterijus.
Daugelį spalvų, dydţių ir formų rūšiavimo uţduočių galima adaptuoti ir paversti rūšiavimo
uţsiėmimais paţengusiems.
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"VIZUALINIO RŪŠIAVIMO"
KONTROLINIS SĄRAŠAS

Vaiko vardas
Data
05 11

Uţsiėmimas
Mano rūšiavimo dėţutė

Komentarai
Porą sykių pademonstravus, kaip atlikti uţduotį,
sugeba surūšiuoti objektus (Naudojo raudoną,
mėlyną ir geltoną spalvas).
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VIZUALINIS SEKOS NUSTATYMAS: 8 SKYRIUS
Įţanga
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ĮŢANGA
Sugebėjimas atpaţinti ir suprasti regimosios informacijos, pristatomos tam tikra seka, tvarką yra
svarbus vaiko suvokimo įgūdţių vystymosi etapas. Vizualinė seka gali būti arba temporalinė (laiko),
arba erdvinė. Temporalinė seka – tai vizualinių stimulų išsidėstymas pagal jų poziciją laiko atţvilgiu.
Erdvinė seka – tai vizualinių stimulų išsidėstymas pagal jų poziciją erdvės atţvilgiu. Norint atpaţinti
tokias sekas, reikia visos eilės išlavintų įgūdţių: derinti, atsiminti ir nujausti.
Šiame skyriuje aprašomos vizualinio sekos nustatymo uţduotys, apimančios spalvą, dydį ir
formą. Skyriuje taip pat rasite pasiūlymų, kaip įprastinius kasdienius veiksmus pritaikyti mokymui,
kad vaikas lengviau mokytųsi suprasti sekas.
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SPALVA
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
Sekos spalva
Jums reikės: šiek tiek raudonų ir geltonų kaladėlių – jų skaičius turi būti toks pats.
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, raudona, geltona, toks pats, kitoks, pirmas, sekantis, traukinys
1. Šią uţduotį paprasčiau atlikti ant plokščio paviršiaus, pvz., stalo viršaus.
2. Pasakykite vaikui, kad ruošiatės iš kaladėlių pastatyti traukinį. Ant stalo padėkite raudoną
kaladėlę, o tada geltoną. Atkreipkite vaiko dėmesį į kaladėlių spalvą ir jų seką: pavyzdţiui, "Iš
pradţių eina raudona kaladėlė, tada geltona kaladėlė".
3. Tęskite šią seką, kol turėsite keletą raudonos ir geltonos spalvos kombinacijų.
4. Palikite vieną geltoną kaladėlę, kad vaikas pats uţbaigtų seką.
5. Tęskite šį uţsėmimą, tačiau šį kartą pabaigoje palikite raudoną ir geltoną kaladėles, ne vien
geltoną. Paprašykite vaiko, pasinaudojant dviem kaladėlėmis, uţbaigti seką.
6. Palaipsniui didinkite kaladėlių, kurias vaikas turi panaudoti, uţbaigdamas seką, skaičių.
Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu:
 palaipsniui didinkite spalvų sekoje skaičių;
 padidinkite skaičių spalvų, iš kurių galima rinktis (t. y., duokite vaikui ir keletą
kaladėlių, kurių spalvos nėra sekoje);
 padidinkite spalvų kombinacijos sudėtingumą, pavyzdţiui: raudona, raudona, geltona;
 parodykite vaikui seką, o tada paslėpkite ją.
Variacijos
 Iš kaladėlių pastatykite bokštą, gyvatę arba raketą.
 Iš karoliukų kurkite vėrinius, apyrankes, ţiedus ir laikrodţius.
 Ant skalbinių virvės tam tikra seka išdėliokite spalvotus skalbinių segtukus.
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SPALVA
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Visada keletą kartų vaikui parodykite seką, kurią jūs norite, kad jis nukopijuotų. Kai kurie
vaikai galės pradėti vien pridėdami paskutinį sekos elementą. Tada palaipsniui galite prašyti jų uţbaigti
vis didesnę ir didesnę sekos dalį. Pradėkite nuo dviejų spalvų, palaipsniui pridėkite jų vis daugiau.
 Suverk seką
Iš spalvotų karoliukų, siūlų ričių ir šiaudelių galų verkite įvairias spalvų sekas.
 Susitvarkyk pagal seką
Daiktų sudėjimui skirtas dėţes paţymėkite spalvotomis etiketėmis ir paprašykite vaikų daiktus
dėlioti pagal tam tikrą spalvų seką, pavyzdţiui, iš pradţių raudonus daiktus, tada mėlynus, o
galiausiai geltonus.
 Spalvų kroketas
Paţaiskite spalvų kroketą. Jums prireiks keleto kamuolių ir skirtingų spalvų lankų. (Lankus galite
apvynioti skirtingų spalvų krepiniu popieriumi). Vaikai turi mušti kamuolį per spalvotus lankus
konkrečia nurodyta seka. Demonstruodami spalvų seką, laikyti iškėlę spalvotas korteles.
 Vėliavos
Nubraiţykite skirtingų vėliavų kontūrus. Nuspalvinkite pirmąją vėliavą naudodami dviejų arba trijų
spalvų seką. Paprašykite vaiko nuspalvinti likusias vėliavas tokia pat spalvų seka.
 Kuolelių raštai
Ant tam skirtos lentos susmaigstykite kuolelius, iš jų padarydami kaţkokį raštą. Vieną iš kuolelių
išimkite, ar vaikas gali iš eilės spalvotų kuolelių pasirinkti tą, kurios trūksta raštui? Palaipsniui
didinkite savo išimamų kuolelių skaičių. Ant kartono paţymėkite spalvotų taškų seką. Ar vaikas
gali nukopijuoti jūsų seką savo kuoleliams skirtoje lentoje?
 Atspausk seką
Naudodami spalvų sekas, kurkite paveikslėlius iš antspaudų. Lai vaikas pradeda uţsiėmimą su
viena skirtingomis spalvomis įspaustų formų eile. Paprašykite vaiko uţbaigti raštą. (Raštus kurti
galima ant popieriaus arba medţiagos).
 Susiek spalvas
Daugelyje edukacinės medţiagos katalogų rasite spalvotų jungčių, kurias galima sukabinti vieną su
kita. Sujunkite jas, suformuodami ilgą grandinę. Parodykite vaikui seką ir stebėkite, ar jis sugebės
ją pabaigti. (Šios jungtys ganėtinai maţos, todėl gali su jomis bedirbančius vaikus reikia priţiūrėti).
 Pasigaminkite galvos raištį
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Ant ilgos kartoninės juostos nupieškite eilę apskritimų. Nuspalvinkite juos ta spalvine seka, kurią
norite, kad vaikas nukopijuotų. Vaikui pabaigus raštą, juostą galima paversti galvos raiščių arba
knygos ţymekliu. Vaikams taip pat labai patiks kurti raštus, kuriuos nukopijuoti turės jų draugai.
 Sukurkite pailgą sieninį plakatą
Sukurkite sieninį plakatą karnizo principu: jame gali būti pavaizduotos, pavyzdţiui, eismo kamštyje
uţstrigusios mašinos, gėlės sode arba milţiniškas vikšras. Parodykite vaikui spalvų seką,
kvadratėliais atvaizduotą ant kartono. Paprašykite vaikų nukopijuoti seką sieniniame piešinyje.
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SPALVA
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Uţsiėmimus pradėkite su dviem spalvomis ir palaipsniui didinkite jų skaičių. Iš pradţių tik
paprašykite savo vaiko pridėti paskutinę spalvą jų sekoje. Vaikui įgyjant vis daugiau pasitikėjimo,
galite vis daugiau sekos palikti jam uţbaigti.
 Papuošk torčiuką
Iš maţų spalvotų saldainių kurkite įvairius raštus ant vaikams skirtų tortų. Ant vieno torčiuko
uţdėkite du ar tris saldainius. Padėkite vaikui nukopijuoti raštą ant visų kitų nedidelių torčiukų.
(Atliekant šią uţduotį vaikus būtina stebėti, kad dauguma saldainių nedingtų jų burnose ar netgi
nosyse!)
 Ţvakių eilė
Padėkite savo vaikui į tortą susmaigstyti spalvotas ţvakutes. Vaikui teisingai uţbaigus seką, jis gali
uţdegti ţvakutes, o tada jas uţpūsti. (Kitas variantas – ţvakutes galima susmaigstyti plastilino
juostoje).
Įspėjimas: kai uţsiėmimo metu naudojamos ţvakės ir degtukai, suaugęs asmuo
visada turi tai stebėti. Ţvakes degti reikia atsargiai.
 Popierinės grandinės
Spalvas dėstydami tam tikra seka, pasigaminkite popierinių grandinių. Raštą pradėkite sujungdami
dvi ar tris spalvoto popieriaus juosteles. Stebėkite, ar jūsų vaikas sugebės teisingai pasirinkti
sekančios juostelės spalvą.
 Vėrinys iš šiaudelių
Iš spalvotų gėrimams skirtų šiaudelių pasidarykite karoliukus vėriniui verti. Sukarpykite juos į kelių
centimetrų daleles. Parodykite vaikui, kaip iš jų galima sukurti tam tikrą raštą. Pavyzdţiui,
uţverkite raudoną elementą, tada mėlyną.
 Nuspalvink seką
Pieškite piešinėlius, kuriuose būtų naudojamas spalvų seka: pavyzdţiui, gėlės ţiedlapiuose, eilėje
susodintuose augaluose, raketos dalyse, gyvatės ar vikšro segmentuose. Nuspalvinkite dvi ar tris
daleles, o tada paprašykite vaiką tęsti pradėtą piešinį.
 Išrikiuok sąvarţėles
Ant gabalo kartono pritvirtinkite eilę spalvotų sąvarţėlių. Paprašykite vaiką tęsti pradėtą seką.
(Sąvarţėlės popieriui yra maţos, todėl su jomis dirbantį vaiką būtina stebėti).
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 Iškarpų seka
Ant balto kartono lapo prilipinkite keletą apskritimų, iškirptų iš skirtingų spalvų kartono, arba
naudokite spalvotą limpamą popierių. Parodykite savo vaikui šį raštą. Pavyzdţiui, rašte raudoną
apskritimą seka geltonas apskritimas. Pakvieskite vaiką tęsti pradėta seką iš likusių iškarpų.
 Prisek spalvą
Iš spalvotų skalbinių segtukų sukurkite seką. Sekite juos ant skalbinių virvės arba ant kartono
gabalo. Paskatinkite savo vaiką paimti likusius segtukus ir tęsti pradėtą seką. Ar pats vaikas gali
sukurti savo raštą iš segtukų?
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SPALVA
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Rengiant sekos nustatymo uţsiėmimus, kaip mokomoji medţiaga jums pasitarnauti gali šie
daiktai:








kasdienio naudojimo daiktai
namų apyvokos rakandai
"Duplo", "Lego", medinės kaladėlės
karoliukai vėrimui
grandys, ţiedeliai
formos iš spalvoto limpamo popieriaus
plastikinės formos

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų
vaiką. Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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DYDIS
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
Seka pagal dydį
Jums reikės: vienas į kitą susidedančių plastmasinių puodelių.
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, kitas, per didelis, per maţas, puodelis, tavo eilė
1. Šią uţduotį lengviau atlikti ant plokščio paviršiaus, pavyzdţiui, stalo viršaus.
2. Pradėkite uţsiėmimą su trimis plastmasiniais puodeliais, dėl kurių skirtingų dydţių galima juos
lengvai įdėti vieną į kitą. Paimkite didţiausią puodelį, o antrą pagal dydį puodelį įdėkite jo
vidun. Vaikui paduokite patį maţiausią ir paraginkite įdėti jį į kitus du.
3. Tada leiskite vaikui pačiam pabandyti sudėti tris puodelius vieną į kitą.
4. Reaguokite į vaiko bandymus, teikdami ţodines ir neţodines uţuominas, pavyzdţiui: "Ne, per
didelis", kratydami galvą; arba "Taip, tiesiai vidun". Tačiau panašiais komentarais vaiko
nepeikite.
5. Palaipsniui vaikui duokite vis daugiau ir daugiau indelių.
Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
 palaipsniui didinkite indelių, kuriuos reikia sudėti tam tikra seka, skaičių;
 palaipsniui maţinkite puodelių dydţio skirtumus;
 duokite vaikui sudėlioti puodelius tam tikra seka, prieš tai nepademonstravę, kaip tai
daroma;
 paprašykite vaiko sudėti puodelių seką, išdėliojant juos eilėje;
Variacijos:
 Statydami puodelius aukštyn kojomis, pastatykite bokštą.
 Paprašykite vaiką į vieną sudėti rusišką lėlę Matriošką.
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DYDIS
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE IR VAIKŲ DARŢELYJE
Visada keletą kartų vaikui parodykite seką, kurią jūs norite, kad jis nukopijuotų. Kai kurie vaikai galės
pradėti vien pridėdami paskutinį sekos elementą. Tada palaipsniui galite prašyti jų uţbaigti vis didesnę
ir didesnę sekos dalį. Pradėkite nuo dviejų besiskiriančių dydţių, palaipsniui pridėkite jų vis daugiau.
 Sudėk pagal dydį
Sudėkite daiktus ant lentynų pagal jų dydį. Pavyzdţiui, į tris ţaislams skirtas sudėti skirtas dėţes
sudėkite dideles, vidutinio dydţio ir maţas ţaislines mašinėles.
 Surūšiuok ir sukrauk į krūvą
Paprašykite vaiką surūšiuoti skirtingų dydţių kaladėles. Tada jas galima sukrauti į krūvas pagal
dydį: pavyzdţiui, į krūvą maţų kaladėlių, krūvą vidutinio dydţio kaladėlių ir krūvą didelių
kaladėlių.
 Suverk seką pagal dydį
Gaminkite vėrinius, apyrankes ir ţaislinius rankinius laikrodţius, tam tikra seka ant virvelės
verdami skirtingų dydţių karoliukus: pavyzdţiui, didelis, vidutinis ir maţas; didelis, vidutinis ir
maţas. Parodykite vaikui, kaip, pakeitus karoliukų seką, sukuriamas ir naujas vėrinys.
 Antspaudai pagal dydį
Naudodami tris skirtingo dydţio formas, kurkite paveikslėlius iš antspaudų. Padėkite vaikui pradėti,
pats atspausdamas vieną eilę antspaudų. Paprašykite vaiko pabaigti pradėtą raštą. (Raštus
antspaudais kurti galima ant popieriaus arba medţiagos).
 Daiktų formos
Ant kartono nubrėţkite keletą apskritimų, kaip šablonus naudodami įvairius daiktus – puodelio
kraštus, padėkliuką, maţą lėkštutę ir t.t. Apskritimus iškirpkite ir paprašykite vaiko sudėlioti
kartonines formas pagal eilę: nuo maţiausios iki didţiausios, o tada nuo didţiausios iki maţiausios.
Ar vaikas sugeba suderinti apskritimus su originaliu jų šablonu?
 Dėlionė pagal dydį
Naudokite tas dėliones, kuriose detalės būna sudėliotos pagal dydį. Detales išimkite iš dėţutės ir
stebėkite, ar vaikas vis tiek sugebės sudėlioti jas tinkama seka.
 Išsirikiuok pagal dydį
Paprašykite vaikų išsirikiuoti į vieną eilę pagal dydį. Seką keiskite, kad aukščiausi vaikai kartais
atsidurtų eilės priekyje, o kartais gale.
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 Kūno dalių antspaudai
Padarykite keletą delnų ir pėdų antspaudų. Prie šio ţaidimo gali prisidėti ir suaugusieji. Su klase
aptarkite skirtingus antspaudų dydţius. Paprašykite vaikų išdėlioti antspaudus pagal dydį, o tada jų
atvaizdus sukabinti ta pačia seka ant sienos.
 Kūno kontūrai
Vieną sieną padenkite dideliais balto popieriaus lapais. Vaikai turi išsirikiuoti į eilę pagal dydį ir
atsistoti prie sienos. Ant sienos nubrėţkite kiekvieno vaiko kūno kontūrus. Apibrėţus visus, galite
paprašyti vaikų surasti savo nuosavus siluetus. Suradę savo siluetus, vaikai gali ant kontūrų
pavaizduoti juos išskiriančius bruoţus, kaip akiniai ar garbanoti plaukai.
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DYDIS
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Uţsiėmimus pradėkite su dviem dydţiais ir palaipsniui didinkite jų skaičių. Iš pradţių tik
paprašykite savo vaiko pridėti paskutinę spalvą jų sekoje. Vaikui įgyjant vis daugiau pasitikėjimo,
galite vis daugiau sekos palikti jam uţbaigti.
 Puodai ir keptuvės
Norėdami padėti savo vaikui mokytis sudėlioti seką pagal dydį, naudokite vienas į kitą
susidedančių puodų rinkinius, dubenis ir kepimo formas. Suplovus visus rakandus, paraginkite
vaiką sudėti šiuos daiktus vieną į kitą, kad juos būtų galima sudėti atgal į spintą.
 Iškepk sausainį
Jūsų vaikas gali gaminti sausainius, jų formas išgaudamas su įvairaus dydţio tešlos pjaustymo
formelėmis. Sausainius iškepus, juos kartu su tešlos pjaustymo formelėmis galima sudėlioti į eilę
pagal dydį.
 Matavimo šaukštai
Paprašykite savo vaiko sudėti juos į eilę pagal dydį. Gaminant valgį, suteikti progų jam pasinaudoti
skirtingais šaukštais. Tai leis vaikui geriau suvokti, kiek į juos telpa maisto.
 Šeimos apavas
Jei turite keleto skirtingų dydţių batų, jūsų vaikas gali mokytis, kaip iš jų sudėlioti seką. Pradėkite
nuo maţiausio dydţio batų. Vaikas gali pats kiekvieną batą uţsimauti ir palyginti su savo pėdos
dydţiu. (Šį ţaidimą galite ţaisti ir su skirtingų dydţių kojinėmis arba pirštinėmis).
 Kasdienių daiktų seka
Pririnkite kasdienio naudojimo daiktų, kuriuos jūsų vaikas galėtų sudėlioti į seką pagal dydį. Tai
gali būti monetos, pašto ţenklai, pieštukai, sagos arba dėţutės.
 Sutvarkyti ţaislai
Padėkite savo vaikui įvairius ţaislus sudėlioti į seką pagal jų dydį. Pagal dydį galima surikiuoti
galima visus meškiukus, lėles ir ţaislines mašinėles.
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DYDIS
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Rengiant sekos nustatymo uţsiėmimus, kaip mokomoji medţiaga jums pasitarnauti gali šie
daiktai:







kasdienio naudojimo daiktai
namų apyvokos rakandai
"Duplo", "Lego", medinės kaladėlės
karoliukai vėrimui
rūbai
ţaislai

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų
vaiką. Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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FORMA
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
Formos seka
Jums reikės: medinių trimačių formų vėrimui, virvės vėrimui
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, apskritas, kvadratinis, verti, kitas, pirmas
1. Pradėkite su dviem paprastom formomis: pavyzdţiui, kubu ir skrituliu. Jums veriant juos ant
virvelės, atkreipkite vaiko dėmesį į jų seką, pavyzdţiui, sakydami: "Iš pradţių apskritas karolis,
tada kvadratinis karolis".
2. Vaiko padedami toliau ant virvelės verkite kitus elementus.
3. Palikite vaikui vieną kvadratinį karolį, kad jis galėtų uţbaigti seką.
4. Uţsiėmimą tęskite, tik šį kartą pabaigoje palikite nesuvertas dvi figūras. Ar vaikas gali atrinkti
du elementus, kurie turi eiti sekoje vienas paskui kitą?
5. Jei vaikui reikia pagalbos, paraginkite jį pačiupinėti kiekvieną ant virvelės sukabintą figūrą ir
palyginti jas su dar nesuvertomis formomis.
6. Šį uţsiėmimą kartokite, tik šį kartą palikite daugiau nesuvertu dalių, kurias vaikas galėtų suverti
į seką.
Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
 palaipsniui didinkite sekoje esančių figūrų skaičių;
 padidinkite skaičių figūrų, iš kurių vaikas gali rinktis (t. y., vaikui paduokite ir tokias
formas, kurių sekoje nėra);
 padarykite seką sudėtingesne; pavyzdţiui, skritulys, skritulys, kubas;
 parodykite vaikui seką vieną kartą, o tada ją paslėpkite.
Variacijos
 Gaminkite vėrinius, apyrankes, ţiedus ir dirţelius laikrodţiams.
 Paprašykite vaiko nukopijuoti jūsų nupieštą raštą.
 Paprašykite vaiko sukurti savo seką.
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FORMA
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE IR VAIKŲ DARŢELYJE
Visada keletą kartų vaikui parodykite seką, kurią jūs norite, kad jis nukopijuotų. Kai kurie
vaikai galės pradėti vien pridėdami paskutinį sekos elementą. Tada palaipsniui galite prašyti jų uţbaigti
vis didesnę ir didesnę sekos dalį. Pradėkite nuo dviejų formų ir palaipsniui pridėkite jų vis daugiau.
 Formų trafaretai
Kurkite raštus ant lentos, naudodami formų trafaretus. Paprašykite vaiko pratęsti jūsų raštą.
 Suverk seką pagal formą
Gaminkite vėrinius, apyrankes ir apyrankes rankiniams laikrodţiams, tam tikra seka ant virvelės
verdami skirtingų formų karoliukus. (Raištelių vėrimui ir karoliukų, iš kurių galima dėlioti sekas,
rasite daugumoje edukacinės medţiagos katalogų). Parodykite vaikams, kaip, pakeitus karoliukų
seką, sukuriamas ir naujas vėrinys.
 Nubraiţyk seką
Naudodami skirtingus šablonus, nubraiţykite skirtingų formų seką. Paprašykite vaiką tęsti pradėta
seką naudojantis šablonais.
 Klouno kepurė
Įvairių formų sekas naudokite kaip dekoracijas. Pavyzdţiui, ant klouno kepurės galima uţdėti
skirtingų figūrų stulpą. Paprašykite vaikų sugalvoti kitokias sekas. Panašiu būdu galima naudoti ir
kitokias kepures.
 Kūnų formos
Paprašykite vaikų atsigulti ant grindų ir suformuoti skirtingas figūras. Pavyzdţiui, tris trikampio
kraštines gali sudaryti trys gulintys vaikai. Parodykite vaikams kortelę su formų seka. Ar sugebės
vaikai organizuotai atvaizduoti formų seką? Ar jie guli teisinga seka? Naudokite milţiniškas
korteles su formomis, kurios padėtų vaikams aptarti, kiek gali prireikti vaikų tokiai formai sudaryti,
kokia seka turi eiti formos.
 Formų antspaudų seka
Kurkite paveikslėlius iš antspaudų, naudodami formų sekas. Čia pasitarnaus ir butelių kamšteliai, ir
margarino pakuočių dangteliai, ir stiklainiai ir t.t., kurias ir darykite formų antspaudus.
 Formų sekos loto
Pasigaminkite formų sekos loto. Tam jums reikės iš spalvoto limpamo popieriaus prisikarpyti
įvairių formų. (Nepamirškite naudoti tik vienos spalvos popieriaus). Ant didelio kartono lakšto
nubrėţkite šešis kvadratus. Kiekviename kvadrate prilipinkite skirtingą formų seką. Tada
pagaminkite šešias prie kvadratų derančias korteles. Paprašykite vaikų priderinti korteles prie loto
lentos.
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FORMA
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Pradėkite nuo dviejų formų ir palaipsniui jų pridėkite vis daugiau. Iš pradţių tik paprašykite savo
vaiko pridėti paskutinį elementą jų sekoje. Vaikui įgyjant vis daugiau pasitikėjimo, galite vis daugiau
sekos palikti jam uţbaigti.
 Iškarpų seka
Iš standaus balto kartono iškirpkite keletą formų. Parodykite savo vaikui raštą: pavyzdţiui,
apskritimą seka kvadratas, o tada trikampis. Padėkite savo vaikui pratęsti raštą, dėliojant jį iš
likusių figūrų.
 Rėmeliai
Ant popieriaus lapo kraštų prilipinkite iš limpamo popieriaus iškirptas formas, taip sukurdami
ištaigingą rėmelį viduje esančiam eilėraščiui ar nuotraukai. Iš pradţių naudokite tik vienos spalvos
figūras. Vėliau pabandykite naudoti skirtingų spalvų formas.
 Balionai
Nupirkite skirtingų formų, tačiau tik vienos spalvos balionų. Padėkite savo vaikui papuošti kambarį
pakabinant balionų grupes. Paraginkite vaiką kiekvienoje balionų grupėje naudoti tą pačią seką:
pavyzdţiui, apskritas balionas, kurį seką ilgas, dešrelės formos balionas, o tada ilgas, išraitytas
balionas.
 Sukurk seką
Naudokite skirtingų formų tešlos pjaustytuvus išpjaustydami įvairias formas iš plastilino.
Parodykite savo vaikui, kaip sudėlioti juos į seką, sukuriant raštą. Paskatinkite vaiką pabaigti
pradėtą seką. Nepamirškite – visos figūros turi būti tos pačios spalvos.
 Iškirpk ir sudėliok seką
Padėkite savo vaikui iš katalogo išsikirpti įvairių formų daiktų paveikslėlių. Nupieškite figūrų seką:
pavyzdţiui, apskritimas, stačiakampis, o tada ovalas. Paprašykite vaiko sudėlioti formas ta pačia
seka. Vaikas gali turėti paveikslėlį su apvaliu laikrodţiu, stačiakampiu kilimu ir ovaliu kiaušiniu,
tada seks apvali pagalvėlė, stačiakampis televizorius ir ovalus balionas.
 Surūšiuok ir sudėk seką pagal formą
Padėkite savo vaikui surūšiuoti skirtingų formų karoliukus. Karoliukus suverkite ant raištelio ir
pasidarykite vėrinį. Ar jūsų vaikas sugeba tęsti jūsų pradėtą seką?
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FORMA
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Rengiant panašius uţsiėmimus, kaip mokomoji medţiaga jums pasitarnauti gali šie daiktai:










Trimatės kietos geometrinės figūros
karoliukai
formos iš plastilino, tešlos arba tam tikros formos sausainiai
plastikinės figūros iš ţaislinių konstruktorių
kartoniniai arba plastikiniai šablonai
dėlionių detalės
figūros iš limpamo popieriaus
trafaretai
dėţutės

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų
vaiką. Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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Sekos kasdieniniame gyvenime
Paskatinkite vaiką pamatyti natūralias kasdieninėje aplinkoje pasitaikančias sekas. Tokie
esminiai procesai, kaip apsirengimas, valgymas ir miegojimas, juk turi savo natūralią tvarką. Suaugęs
asmuo gali pagilinti tai, kaip vaikas suvokia šių procesų veiksmų sekas, kalbėdamas su vaiku apie tai,
kas vyksta, ir supaţindindamas jį su tokiomis sąvokomis, kaip "pirmas', "sekantis", "paskutinis" ir t.t.
Vaikams taip pat labai patiks ţiūrinėti pasakų knygų paveikslėlius, kuriuose pavaizduoti ir jų
kasdieninio gyvenimo uţsiėmimai. Tokį vaiko mokymąsi galima sutvirtinti, su lėlėmis ir
miniatiūriniais daiktais suvaidinant realiame gyvenime pasitaikančias įvykių sekas. Vyresniems
vaikams labai patiks vaidinti tam tikrus išgalvotų herojų vaidmenis išgalvotų įvykių sūkuryje.
Pateikiame jums kasdieniniame gyvenime pasitaikančių sekų pavyzdţių:
Kasdienė veikla
 ruošimasis eiti miegoti
 maudymasis
 apsirengimas arba nusirengimas
 atviruko siuntimas
 apsipirkinėjimas
 valgymas
 video kasetės ţiūrėjimas
 augintinio prieţiūra
Socialinė veikla
 valgymas greito maisto restorane
 knygos pasiėmimas iš bibliotekos
 maudymasis baseine
 pasivaikščiojimas parke
Ypatingos progos
 naujų batų poros pirkimas
 apsikirpimas kirpykloje
 apsilankymas pas gydytoją arba dantistą
 lankymasis draugo gimtadienio vakarėlyje
 dalyvavimas religinėse apeigose
 kelionė arba išvykimas atostogoms
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"VIZUALINIS SEKOS NUSTATYMAS"
KONTROLINIS SĄRAŠAS
Vaiko vardas
Data
16 05

Uţsiėmimas
Suverk seką

Komentarai
Trijų spalvų sekos nustatymas, paprastas raštas:
raudona, mėlyna ir geltona.
Reikia, kad suaugęs asmuo gerai išaiškintų
uţduoties esmę.
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KOMPLEKSINIS REGOS AŠTRUMAS: 9 SKYRIUS
Įţanga
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ĮŢANGA
Šio skyriaus uţsiėmimai yra sukurti taip, kad lavintų vaikų sugebėjimus atskirti
(diskriminacinius įgūdţius). Jų metu vaikas susiduria su kompleksiškais regimaisiais vaizdiniais ir
abstrakčiais pavaizdavimais. Atlikdamas tokias uţduotis vaikas mokomas atskirti objektus pagal jų
skirtumus, o ne grupuoti juos pagal panašumus.
Pirmi trys poskyriai padeda vaikams nuosekliai atpaţinti tam tikrus objektus, net kai jų išvaizda
pasikeičia ir nebėra tokia, kokios buvo tikimasi.
1. Ţiūrėjimas iš skirtingų perspektyvų:
Tai, koks objektas atrodo aplinkiniams, daţnai priklauso nuo ţiūrinčiojo perspektyvos. Šiame
poskyryje vaikas skatinamas tyrinėti, kokį poveikį daiktui daro atstumas ir ţiūrėjimo kampas.
2. Ţiūrėjimas į pokyčius: šiame skyriuje pateikiami pasiūlymai, kaip paraginti vaiką pastebėti, kaip
augimas, senėjimas ir realus objekto naudojimas gali pakeisti jo išvaizdą.
3. Ţiūrėjimas į abstrakčius vaizdinius: objektams reprezentuoti daţnai naudojami tokie abstraktūs
vaizdiniai, kaip siluetai, nupiešti kontūrai ir paveikslėliai iš taškelių. Šiame poskyryje apibūdintos
uţduotys padeda plėtoti vaiko sugebėjimą atpaţinti įvairiomis abstrakčiomis formomis pateikiamą
objektą.
Atlikdamas kituose poskyriuose apibūdintas uţduotis, vaikas bus skatinamas tobulinti savo
diskriminacinius įgūdţius, padėsiančius geriau suvokti sudėtingesnius ir detalesnius vaizdinius.
4. Ţiūrėjimas į detales: vaikai turi išvystyti sugebėjimą atskirti objektus, kurie yra kompleksiškame
regimajame fone. Pavyzdţiui, akimis izoliuoti tam tikrą detalę iš daugelio elementų sudėtame paveiksle
arba atpaţinti kitų vizualiai panašių objektų apsuptą daiktą. Kasdieniame gyvenime toks gebėjimas
suteikia galimybę suvokti kiekvieną matomo vaizdo, veiksmo arba įvykio detalę arba, pvz., surasti
daiktus ant apkrautos spintelės lentynos.
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5. Ţiūrėjimas į skirtumus: vizualinė diskriminacija (regos aštrumas) – tai vaiko sugebėjimas atskirti
daiktus, kurie vizualiai daţnai yra labai panašūs. Šios uţduotys skatina vaiką pastebėti maţus objektų
skirtumus. Kai kurie uţsiėmimai koncentruoti į skirtumus orientacijoje, kai objekto išdėstymas skiriasi;
kiti apima maţų detalių pakeitimus arba panaikinimą. Štai pakeitimo (substitucijos) pavyzdys:

Panaikinimo:

132

ŢIŪRĖJIMAS IŠ SKIRTINGŲ PERSPEKTYVŲ
Šiame skyriuje nepateikiame jokių specifinių mokomųjų uţsiėmimų, kadangi šios rūšies
sugebėjimas atskirti atsiranda kartu su patirtimi, kurią vaikas įgauna ţiūrėdamas iš skirtingų taškų. Dėl
to yra be galo svarbu, kad vaikas turėtų galimybių išgyventi kuo įvairesnių vizualinių potyrių. Tai dar
svarbiau, jei vaikas turi judėjimo problemų. Naudokite šiuos daiktus:
realius objektus, kuriuos vaikas galėtų tyrinėti lytėdamas ir ţiūrėdamas į juos, prieš pradėdami
rodyti jam dvimačius vaizdinius;
teleskopus, ţiūronus, mikroskopus ir didinamuosius stiklus, kurie pagilintų jo atstumo
suvokimą;
tokius ţaislus, kaip aitvarai, balionai ir iš įvairių elementų sudarytus vėjo varpelius, kad vaikas
turėtų galimybę iš pradţių įsiţiūrėti į juos iš arti, o tada iš didesnio atstumo.
Judėjimo problemų turintiems vaikams:
pakabinkite įvairius daiktus ir ţaislus ant vėjo varpelių arba elastinių virvelių; sukinėkite,
judinkite juos, kad vaikas galėtų pamatyti, kaip jie atrodo iš skirtingų kampų;
pabandykite keisti vaiko padėtį, kad vaikas galėtų stebėti objektus iš skirtingų kampų;
pasistenkite vaikui suteikti galimybę objektus, kuriuos jis paprastai mato iš toli, pamatyti iš arti
ir atvirkščiai.
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ŢIŪRĖJIMAS IŠ SKIRTINGŲ PERSPEKTYVŲ
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE IR VAIKŲ DARŢELYJE
Toliau apibūdinti uţsiėmimai skatina vaiką ţiūrėti į daiktus ir veiksmus iš skirtingų
perspektyvų. Ţaidimai yra koncentruoti į atstumo ir kampo daromą poveikį.
 Kas tai?
Padarykite įprastinių daiktų nuotraukų iš neįprastų perspektyvų. Štai keletas pavyzdţių, kurie jums
gali padėti:
apverstas kibiras (aukštyn kojomis),
puodelio dugnas (po apačia),
skrybėlės vidus (viduje),
gėlių vazonas, matomas iš viršutinio aukšto lango (iš toli),
iš arti padarytas elektros lemputės kadras (arti),
Išdidinta maţos objekto dalies fotografija, pvz., sagos skylių (padidėjimas).
Ar vaikas gali pasakyti, kas tai per daiktas? Pasikalbėkite su juo, kodėl daiktai atrodo kitaip.
 Viktorina „Atspėk, kas paveikslėly“
Surenkite viktoriną klasėje, naudodami viršuje apibūdintų nuotraukų variantus. Kiek daiktų
vaikams pavyks įspėti?
 Paţiūrėk per langą
Paklauskite vaikų, ką jie mato per langą. Pakalbėkite apie tai, kaip atstumas iki daikto keičia dydţio
suvokimą, ir kaip kampas, kuriame yra ţiūrintysis, gali pakeisti suvokiamą formą. Paprašykite
vaikų nupiešti piešinį to, ką jie mato per langą. Tada jie gali keliauti laukan ir nupiešti dar vieną tos
pačios scenos piešinį, tik iš kito kampo ar pakeitus atstumą iki jos.
 Nupiešk daiktą
Suskirstykite vaikus į grupes. Kiekvienai grupei duokite tą patį daiktą, tačiau paprašykite nupiešti jį
iš skirtingo kampo: pavyzdţiui, tai, kaip gėlių vazonas atrodo, ţiūrint į jį iš viršaus, lyginant su tuo,
kaip jis atrodo, ţvelgiant į jį pastatytą ant viršutinės lentynos. Be to, jūs galite sudėti daiktus
skirtingais būdais: pavyzdţiui, apversti aukštyn kojomis, paguldyti arba paversti ant vieno šono.
Paprašykite vaikų palyginti savo piešinius.
 Padidink
Su padidinamuoju stiklu arba mikroskopu ţiūrinėkite įvairius daiktus. Paprašykite vaikų iš pradţių
nupiešti daiktą, o tada jo padidintą vaizdą. Jie gali palyginti abu piešinius.
 Ţiūrėk į priekį
Su ţiūronais ir teleskopais ţiūrėkite į toli esančius daiktus. Pasikalbėkite su vaikais apie tai, ką jie
gali pamatyti šių instrumentų pagalba, ko nematė ţiūrėdami be jų.
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 Pasakyk, kas per daiktas
Pririnkite keletą panašių daiktų ir sudėkite juos į dėţę. Vieną iš daiktų dublikatų suvyniokite į
medţiagos gabalą. Vaikui parodykite vieną nedidelę jo dalį, pavyzdţiui, arbatinuko snapelio galą
arba bato kulniuko apačią. Ar vaikas sugebės iš dėţės išrinkti šio daikto kopiją?
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ŢIŪRĖJIMAS IŠ SKIRTINGŲ PERSPEKTYVŲ
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Uţsiimdami su vaiku šia veikla, skatinsite jį ţiūrėti į įvairius objektus ir veiksmus iš skirtingų
taškų:
 Eik ir ţiūrėk
Išeikite į „ţvalgybinį“ pasivaikščiojimą. Paraginkite vaiką ţiūrėti į visus daiktus ir veiksmus,
esančius ir vykstančius aplink. Pasivaikščiojimams tinkamos vietos galėtų būti pačios įprasčiausio,
kaip vietinis parkas, arba tokios neįprastos, kaip prie jūros kranto esantis molas.
Komentuokite tai, kaip einant pastatai ir medţiai atrodo kitaip iš įvairių kampų, arba kaip kai
kurie objektai pasislepia uţ medţio ar namo, o vėliau vėl išlenda, pasikeitus jūsų ţiūrėjimo taškui.
Rodykite savo vaikui objektus net tada, kai dar esate toli nuo jų. Prisiartinę prie jų, vėl
atkreipkite jo dėmesį į juos. Pasikalbėkite apie tai, kaip jie pasikeitė: pavyzdţiui, kaip daiktai
didėja, jums artinantis prie jų.
 Atspėk, kas mano piešiny
Pradėkite piešti kokį nors daiktą neįprastu kampu. Ar jūsų vaikas sugebės atspėti, kas tai?
 Nufotografuok jį
Padėkite savo vaikui daryti įvairių daiktų, ţmonių ir įvykių nuotraukas. Pasirūpinkite, kad jis
nufotografuotų tą patį objektą iš skirtingų kampų. Be to, vaikas gali fotografuoti tuos pačius daiktus
iš arto, o vėliau – per didesnį atstumą. Nuotraukas galima pritvirtinti ant plakato.
 Ten aukštai
Suteikite vaikui galimybę paţiūrėti į objektus iš didesnio aukščio. Tai galite daryti iš viršutinio
daugiaaukščio namo aukšto, bokšto, apţvalgos rato atrakcionų parke arba uolos krašto pajūry.
 Surūšiuok, kas toli, kas arti
Iš ţurnalų prikarpykite nuotraukų, kuriose panašūs objektai arba ţmonės būtų nufotografuoti iš arti
ir iš toli. Paprašykite vaiko surūšiuoti nuotraukas į dvi grupes – „arti“ ir „toli“.
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 Ţvilgtelėk ir atspėk
Šį ţaidimą galima ţaisti vakarėlio metu. Jums reikės keleto standaus kartono gabalų. Kiekviename
jų iškirpkite apskritimą, pradėkite nuo maţos, o tada palaipsniui jos dydį didinkite. Ţaidimo esmė –
uţdengti kaţkokį objektą vaizduojančią nuotrauką šiuo kartonu su maţiausia skyle. Jei niekam
nepavyksta atspėti, kas pavaizduota nuotraukoje, ją uţdenkite kartonu, kuriam iškirpta antra pagal
dydį skylė. Visa tai tęsiate, kol kas nors neatspėja, kas tai per objektas.
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ŢIŪRĖJIMAS IŠ SKIRTINGŲ PERSPEKTYVŲ
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Naudodamiesi šiais daiktais stebėkite, kokį poveikį daiktams daro atstumas iki jų:






teleskopu
ţiūronais
didinamuoju stiklu
mikroskopu
fotokamera

Paraginkite savo vaiką į šiuos daiktus ţiūrėti iš skirtingų kampų:







kasdienio naudojimo daiktus
namų apyvokos rakandus
rūbus
maistą
pastatus
gėles ir medţius

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų
vaiką. Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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ŢIŪRĖJIMAS Į POKYČIUS
Vaikai turi sugebėti atpaţinti tam tikrą objektą, netgi, jei jo išvaizda pasikeitė. Tokie pokyčiai
gali įvykti natūralių procesų, kaip augimas ar senėjimas, metu. Tai, kaip mes daiktus naudojame, taip
pat gali pakeisti jiems būdingas savybes. Pavyzdţiui, išskleistas skėtis savo forma ir dydţiu labai
skiriasi nuo suskleisto. Maisto ruošimas ir gaminimas yra kitas procesas, kurio metu taip pat įvyksta
daug pokyčių.
Šiame poskyryje nerasite konkretaus mokomojo uţsiėmimo aprašymo, nes vaikui kiekvienas
naujas daiktas ar objektas suteiks naujų mokomąją reikšmę turinčių potyrių. Pokyčių stebėjimas ir netgi
aktyvus vaidmuo juose – visi šie patyrimai yra mokymosi proceso dalis. Šiame poskyryje pateikiame
idėjų, kaip įtraukti vaikus į tokių pokyčių tyrinėjimą ir taip ištobulinti jų sugebėjimo atpaţinti įgūdţius.

139

ŢIŪRĖJIMAS Į POKYČIUS
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE IR VAIKŲ DARŢELYJE
Čia apibūdintų uţsiėmimų metu vaikas mokosi atpaţinti tą patį objektą netgi tada, jei kaţkokiu
būdu pasikeitė jo išvaizda.
 Priderink daiktą prie paveikslėlio
Šios uţduotys atliekamos su objektais, kurių išvaizdą galima lengvai pakeisti; pavyzdţiui, visas
apelsinas atrodo kitaip, nei tada, kai jį išskirstome skiltelėmis. Jums reikės keleto daiktų
paveikslėlių bei realių juose pavaizduotų daiktų. Parodykite paveikslėlį vaikui, o tada duokite patį
daiktą. Ar gali vaikas padaryti taip, kad tas daiktas atrodytų kaip pavaizduotasis paveikslėlyje?
Tokie daiktai gali būti atversta ir uţversta knyga; neluptas ir nuluptas bananas; lygus popieriaus
lapas ir suglamţytas popieriaus lapas; suskleistas skėtis ir išskleistas skėtis.
 Paveikslėlių derinimas
Prisirinkite po du to paties maisto produkto paveikslėlius: pavyzdţiui, nesupjaustyto duonos kepalo
ir sumuštinio; obuolio ir obuolių pyrago; krepšelio bulvių ir bulvinių traškučių pakelio. Kai turėsite
keletą tokių porų, galite su vaikais paţaisti derinimo ţaidimą. Pasikalbėkite apie tai, kaip maistas
pasikeitė, bei dėl kokių veiksmų ir maisto gaminimo būdų šie pokyčiai įvyko.
 Vaisių paroda
Surenkite nedidelę įvairių vaisių parodą. Kad patys pamatytų, kaip pasikeičia jų išvaizda, vaikai
gali padėti vaisius supjaustyti, sukapoti ir supjaustyti grieţinėliais. Apelsiną galima nulupti,
supjaustyti įvairiomis formomis, išskirstyti skiltelėmis, išspausti, perpjauti per pusę arba kitaip
suskaidyti. (Panašius dalykus daryti galima ir su darţovėmis).
 Suderink paveikslėlius
Priešais
vaiką
sudėkite
trijų
daiktų
paveikslėlius: pavyzdţiui, dėţės, skėčio ir
išskleisto šezlongo. Tada vaikui parodykite
paveikslėlį, kuris būtų panašus į vieną iš
paveikslėlių su daiktais, tačiau ne identiškas,
pvz., jis gali vaizduoti suskleistą šezlongą. Ar
vaikui pavyks iš pirmų trijų paveikslėlių
parinkti derantį daiktą? Palaipsniui vis didinkite
rodomų paveikslėlių skaičių.
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ŢIŪRĖJIMAS Į POKYČIUS
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Padėkite savo vaikui ištyrinėti tai, kokiais būdais tam tikri objektai gali keisti savo išvaizdą.
Pateikiame jums keletą pasiūlymų.
 Vaisiai ir darţovės
Tegul jūsų vaikas padeda jums valgymui paruošti vaisius ir darţoves. Padėdamas lupti, išspausti ir
pjaustyti, vaikas mokysis to, kaip gali kisti minėtų objektų išvaizda.
Įspėjimas: Jei jūsų vaikas naudojasi peiliu, nepamirškite atidţiai jo stebėti.
Pjaustymui
 Pokyčių stebėjimas
Parodykite savo vaikui, kaip įvairūs produktai keičia savo išvaizdą valgio gaminimo metu. Kepkite
spragintus kukurūzus, aliejuje keptus paplotėlius, virkite uogienę ar ruoškite šokoladinį padaţą.
 Sutirpęs
Parodykite savo vaikui, kaip valgio gaminimo metu įvairūs maisto produktai gali išsilydyti.
Palyginkite juos su sušaldytais produktais, kurie nuo šilumos tirpsta, pavyzdţiui, ledais, ledo
kubeliais ar sviestu.
 Ţiūrėjimas į pokyčius gamtoje
Skirtingu metų laiku reguliariai veskitės vaiką pasivaikščioti. Paraginkite jį stebėti, kaip,
priklausomai nuo metų laiko, keičiasi jį supanti aplinka. Pavasarį parodykite jai naujų lapų
sprogstančius pumpurus, vasarą atkreipkite jo dėmesį į pilnai suţaliavusį lapą, o rudenį – į rudą ir
susiraukšlėjusį.
 Uţaugink svogūną
Vaikams labai patinka ką nors auginti. Svogūnėlių auginimas yra puikus būdas parodyti savo
vaikui, kaip objektai keičiasi jiems augant.
 Kim skirtumų ţaidimas
Ant padėklo padėkite keletą kasdienio naudojimo daiktų ar objektų. Ant kito padėklo sudėkite jų
kopijas. Duokite savo vaikui laiko patyrinėti akimis vieną iš padėklų. Nematant vaikui pakeiskite
vieno iš daiktų dublikatų išvaizdą. Parodykite jai padėklą. Ar pastebės vaikas daiktą, kuris
pasikeitė? Pokyčiai gali būti: išskleista prieš tai buvusi suskleista vėduoklė, atversta arba uţversta
knyga, sulankstytas popieriaus lapas arba supjaustytas apelsinas. Ţaidimą galite pasunkinti, jei
vaikui iš akių paimsite padėklą su pirminiais daiktais, ir vaikas bus priverstas pasikliauti savo
atmintimi.
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ŢIŪRĖJIMAS Į POKYČIUS
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Iš šių daiktų grupių išsirinkite daiktus, padėsiančius vaikui stebėti išvaizdos pokyčius:






kasdienio naudojimo daiktai
maistas
augalai
gėlės
medţiai

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų
vaiką. Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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ŢIŪRĖJIMAS Į ABSTRAKČIUS VAIZDINIUS
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
SILUETAI
Jums reikės: standaus balto kartono, šiurkštaus spalvoto popieriaus, keleto kasdienio
naudojimo objektų.
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, siluetas, daiktų pavadinimai, toks pats, kitoks
1. Prieš pradėdami dirbti su dvimačiais daiktų atvaizdais, būtinai suteikite progą vaikui susipaţinti
su realiais objektais.
2. Naudodamiesi spalvotu cukriniu popieriumi ir baltu kartonu, padarykite keletą daiktų siluetinių
atvaizdų.
3. Priešais vaiką padėkite du siluetinius atvaizdus. Paduokite jam vieną iš daiktų, kurių
atvaizduotus siluetus jis mato priešais save.
4. Ar vaikas sugebės pasakyti, kuriame paveikslėlyje atvaizduotas šio daikto siluetas?
5. Jei reikia, atkreipkite vaiko dėmesį į daikto kontūrus ir formą.
6. Paraginkite vaiką papasakoti, kas jam pagelbėjo atpaţįstant daiktą.
7. Uţsiėmimą tęskite su kitais daiktais.
Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
 naudokite daugiau siluetinių atvaizdų;
 naudokite juodus siluetus;
 siluetus atvaizduokite linijomis iš taškelių;
 naudokite labai savo forma vienas į kitą panašius daiktus.
Variacijos
 Naudokitės tam paruoštomis medţiagomis, pvz., kontūrų ir siluetų darymo
rinkiniais, kuriuos galite įsigyti parduotuvėse.
 Naudokite siluetus ir kitų objektų, tokių, kaip geometrinės figūros, ţmonės, maistas
ir t.t.
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ŢIŪRĖJIMAS Į ABSTRAKČIUS VAIZDINIUS
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Šios uţduotys tobulina vaiko sugebėjimus identifikuoti konkrečius įvairiomis abstrakčiomis
formomis pateiktus objektus:
 Suporuok siluetus
Šiam ţaidimui pasigaminkite eilę kortų su siluetiniais paveikslėliais. Vaikai gali su kortomis ţaisti
poravimo ţaidimą. Naudokite identiškų paveikslėlių poras arba tarpusavy susijusių daiktų, kaip
šaukštas ir puodelis, paveikslėlius.

 Atspėk daiktą
Vaikams duokite daug įvairių daiktų, kurių kontūrus jie turi nubraiţyti ant didelio balto popieriaus
lapo. Tegul piešiniai šiek tiek persidengia vienas su kitu. Ar vaikai gali atspėti, kokių daiktų
kontūrai yra pavaizduoti ant popieriaus?
 Kur tavo šešėlis?
Nupieškite siluetinį kiekvieno vaiko atvaizdą ir sukabinkite juos ant sienos. Ar visi vaikai sugebės
rasti savo siluetą?
 Surask formą
Braiţydami trimačių figūrų kontūrus ant popieriaus, sukurkite raštą. Paduokite vaikui vientisą kietą
figūrą, kad jis priderintų ją prie kaţkurio rašte esančio kontūro.
 Surask mano šešėlį
Ant loto lentos nupieškite keleto kasdienio naudojimo objektų siluetus. Paprašykite vaiko suderinti
realius daiktus su nupieštais lentoje. (Kitas variantas – pagaminkite keletą lentų su skirtingais
siluetais – tada ţaidimą gali ţaisti grupė vaikų).
 Šešėlių lėlės
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Nusiveskite vaikus į šešėlinių lėlių tetarą arba padėkite jiems patiems pasigaminti tokias lėles ir
surengti pasirodymą klasėje.
ŢIŪRĖJIMAS Į ABSTRAKČIUS VAIZDINIUS
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Atlikdamas šias uţduotis, jūsų vaikas mokysis atpaţinti daiktus iš jų formos arba kontūro.
 Paveikslėlių galvosūkis
Iš standaus balto kartono pasigaminkite keletą sudedamųjų paveikslėlių. (Galite naudoti ir balto
kartono įdėklus, kurie būna marškinių arba kitų rūbų pakuotėse). Ant kartono nubraiţykite
kaţkokio daikto, pvz., arbatinuko arba puodelio, kontūrus. Iškirpkite savo brėţinius, taip
pasigamindami daiktų trafaretus.
Kai jau turėsite pasigaminę savo trafaretus, visus juos perkirpkite per pusę. Dalis sumaišykite.
Ar jūsų vaikas gali pasakyti, kas tai per daiktas, pavaizduotas trafaretu, vien tik paţvelgęs į pusę jo,
ir surasti trafareto antrą dalį? Ţaidimas taps sunkesniu, jei trafaretus sukarpysite į tris, keturias ar
penkias dalis. Jei norite, kad ţaidimas taptų dar sudėtingesniu, naudokite labai panašius objektus:
pavyzdţiui, vaizduokite puodelį ir plastmasinį puodelį be ąselės, arbatinuką ir virdulį.
 Dvimatis galvosūkis
Kai jūsų vaikas visiškai įvaldys prieš tai apibūdinto ţaidimo techniką, išbandykite šį. Vaikui
sunkiau, kai jis negali sudedamųjų dalių dėlioti ir sukinėti. Viršuje apibūdinto galvosūkio detales
suklijuokite ant popieriaus lapo. Ar vaikas sugebės iš sumaišytų elementų atpaţinti jų vaizduojamą
daiktą?
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 Suvyniok man dovaną
Keletą išskirtinės formos daiktų suvyniokite į popierinį rankšluostį. Ar sugebės jūsų vaikas įspėti,
kas tai per daiktas?
 Stebėk šešėlį
Parodykite savo vaikui, kaip, skirtingai dėliojant delnus, ant sienos matosi skirtingų formų šešėliai.
Jums viso labo reikės ţibintuvėlio arba proţektoriaus. Jo spindulį pritemdytame kambaryje
nukreipkite į tuščią sieną. Laikykite savo rankas priešais spindulį ir stebėkite, kaip šešėliai atgyja
ant sienos.
 Šeimos siluetas
Nupieškite keletą savo šeimos narių siluetinių atvaizdų. Jums reikės nuotraukų, kuriose aiškiai
matosi iš šono nufotografuotas ţmogaus veidas. Pasikalbėkite su savo vaiku apie tai, kokie yra
atskirų jūsų šeimos narių išskirtiniai bruoţai.
 Kur mano šešėlis
Saulėtą dieną savo vaikui parodykite, kaip nuo jo krenta šešėlis. Paraginkite vaiką pajudėti ir
stebėti, kaip jos judesiai keičia šešėlio formą. Jūsų vaikas gali pabandyti ţaisti šiek tiek kitokias
gaudynes: vietoj to, kad stengtųsi paliesti kitą, vaikai turi stengtis uţšokti ant vienas kito šešėlių.
 Nupiešk ir suderink
Ant milţiniško popieriaus lapo, kasdienio naudojimo daiktus naudodami kaip trafaretus, nubrėţkite
daug įvairiausių jų kontūrų. Tokie daiktai galėtų būti raktas, pirštinė, knyga, šaukštas ir t.t.
Stebėkite, ar jūsų vaikas sugebės teisingai kiekvienam daiktui parinkti jo siluetą.
 Sujunk taškelius
Pakartokite viršuje aprašomą uţsiėmimą, tik šįkart naudokite linijas iš taškelių. Jūsų vaikui
priderinus daiktą prie jo kontūro, jis gali sujungti taškelius, kad įsitikintų, ar teisingai pasirinko.
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ŢIŪRĖJIMAS Į ABSTRAKČIUS VAIZDINIUS
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Siluetus galima kurti naudojant šias medţiagas:







kartoninius šablonus
plastikinius šablonus
spalvotą cukrinį popierių
juodą cukrinį popierių
baltą kartoną
spalvotą kartoną

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų
vaiką. Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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ŢIŪRĖJIMAS Į DETALES
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
FORMŲ IR KONTŪRŲ DERINIMAS
Jums reikės: keleto kietų geometrinių figūrų, balto popieriaus lapo, juodo flomasterio
Naudingi ţodţiai ir frazės: ţiūrėk, formų pavadinimai, brėţti
1. Prieš pradedant uţsiėmimą, leiskite vaikui ištyrinėti kietas geometrines formas.
2. Vaikui nematant, nubrėţkite vienos iš geometrinių figūrų kontūrą. Ant brėţinio uţpieškite daug
įstriţinių juodų linijų, taip formą iš dalies paslėpdami.
3. Parodykite piešinį vaikui. Ar vaikas gali iš realių figūrų išrinkti tą, kurį pavaizduota jūsų
piešinyje?
4. Jums gali tekti pagelbėti savo vaikui – atkreipkite jo dėmesį į kiekvienos figūros išskirtines
savybes.

Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
 palaipsniui linijas artinkite vieną prie kitos;
 vietoj lygaus popieriaus ar kartono naudokite nelygaus paviršiaus;
 palaipsniui didinkite figūrų, kurias turi atpaţinti jūsų vaikas, skaičių.
Variacijos
 Paveikslėlyje braiţykite horizontalias arba vertikalias linijas.
 Pieškite kasdieninius daiktus, drabuţius, maisto produktus ar transporto priemones.
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 Paprašykite vaiko atspėti pavaizduotą formą, o tada nukopijuoti ją ant kito popieriaus
lapo.
ŢIŪRĖJIMAS Į DETALES
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Atlikdamas šias uţduotis, vaikas mokysis atskirti daiktus net tada, kai jie bus patalpinti vizualiai
kompleksiškame fone:
 Surask gyvūną
Jums reikės ūkio aplinką imituojančio kilimėlio ir keleto porų miniatiūrinių gyvūnų figūrėlių. Vieną
rinkinį gyvūnų figūrėlių sudėkite ant ţaidimui skirto kilimėlio. Paimkite vieną figūrėlę iš antrojo
rinkinio ir parodykite vaikams. Ar jie sugebės rasti kitą tokį gyvūnėlį ūkį imituojančiame fone?
(Panašų ţaidimą galima ţaisti ir su ţaislinėmis mašinėlėmis ant gatvę imituojančio ţaidimams
skirto kilimėlio).
 Atrask ir nukopijuok
Ant popieriaus lapo nubrėţkite dvi persidengiančias figūras. Paprašykite vaiko atsekti vieną iš
brėţinyje atvaizduotų figūrų ir nukopijuoti ją ant atskiro popieriaus lapo. Palaipsniui didinkite
brėţinyje persidengiančių figūrų skaičių. Jei norite, kad uţduotis būtų sunkesnė, braiţykite ant
spalvoto arba nelygaus paviršiaus popieriaus.

 Paveikslėliai - keverzonės
Ant popieriaus lapo nubraiţykite keletą figūrų, tada visą lapą prikeverzokite pieštuku. Paprašykite
vaiko nuspalvinti visas figūras, kurias jam pavyks keverzonėje surasti.
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 Parodyk paveikslėlį
Parodykite savo vaikui sudėtinį paveikslėlį ir paprašykite, kad vaikas parodytų paveikslėlyje tuos
daiktus, kuriuos jūs įvardinsite.
 Išlaisvink gyvūnėlį iš narvo
Jums reikės keleto plastikinių gyvūnėlių figūrėlių ir keleto juos atitinkančių nubraiţytų siluetų. Iš
standaus kartono iškarpykite narvo priekį su grotomis. Grotų kraštelius priklijuokite prie atraminio
kartono, palikdami vieną kraštą laisvą ir taip suformuodami "kišenę". Jei gyvūnų siluetus pavyksta
įkišti į vidų ir ištraukti laukan – jums pavyko. Ant stalo padėkite keturias ar penkias plastmasines
gyvūnų figūrėles.

Vaikams nematant, vieną iš siluetų įkiškite į kartoninį narvą. Parodykite jį vaikams ir
paaiškinkite, kad vienas iš gyvūnų buvo pagautas ir įkištas narvan. Jie turi padėti išlaisvinti
gyvūnėlį, o tai padaryti gali surasdami jam tinkamą porą tarp ant stalo sudėtų figūrėlių. Vaikui
įspėjus, koks tai gyvūnas, jis pats gali jį išlaisvinti, ištraukdamas iš narvo.
Kitos idėjos: įvairių raštų ir formų ţuvys tvenkinyje, priţėlusiame ilgų, susiraičiusių vandens
ţolių; skirtingų formų, dydţių ir spalvų mašinos, paslėptos garaţe su keliais langais; įvairūs daiktai
arba maisto produktai virveliniame pirkinių krepšelyje. Ţaidimą galite pasunkinti, į narvą įdėdami
daugiau, nei vieną, gyvūną, arba tarp grotų palikdami maţesnius tarpus.
 Rūšiavimo ţaidimai
Rūšiavimo ţaidimai gali būti naudingi stebint detales besikeičiančiame fone. Iš pradţių daiktus,
kuriuos reikia surūšiuoti, sudėkite ant spalvoto kartono, o tada ant raštuoto kartono. Ţaidimas bus
sudėtingesnis, jei kartoto raštas bus labai panašus į daiktus, kuriuos reikia surūšiuoti: pavyzdţiui,
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geometrinės figūros ir liniuotas arba languotas kartonas. (Kitas variantas: galite naudoti spalvotą ir
raštuotą vyniojamąjį popierių).
ŢIŪRĖJIMAS Į DETALES
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Šie uţsiėmimai padės jūsų vaikui pastebėti vizualiai kompleksiškame fone patalpintus objektus:
 Surask daiktą
Kasdienio naudojimo daiktus, rūbus ar maisto produktus paslėpkite tarp kitų panašių daiktų,
esančių kambaryje. Pavyzdţiui, kriaušę padėkite į dubenį su vaisiais, pieštuką – į penalą, o pirštinę
– į pirštinių ir šalikų stalčių. Parodykite vaikui daiktą, identišką tik ką paslėptam. Ar pavyks jam
surasti prie jo derančią porą?
 Pasivaikščiojimas "Pastebėk daiktą"
Išsiveskite savo vaiką pasivaikščioti ir ţiūrėkite, ar jam pavyks pastebėti įvairius uţ panašių į save
pasislėpusius objektus. Pavyzdţiui, galite paraginti vaiką daugiaspalviame gėlyne surasti raudonai
ţydinčią gėlę arba pilnai prikrautoje prekybos centro lentynoje surasti savo mėgstamus pusryčių
dribsnius.
 Suieškok sagą
Parodykite vaikui sagą. Ar jam pavyks surasti derančią prie jos, paslėptą dėţėje, pilnoje sagų?
 Ar pavyks pastebėti?
Parodykite savo vaikui kokį nors spalvingą daiktą, pavyzdţiui, ryškiais raštais dekoruotą puodelį.
Paprašykite vaiko uţsimerkti, o tada puodelį paslėpkite kur nors kambaryje. Iš pradţių puodelį
padėkite baltame plokščiame fone: jei kambary nėra tokios vietos, uţ puodelio galite padėti baltą
popieriaus arba kartono lapą. Paprašykite vaiko puodelį surasti. Toliau ţaisdami, puodelį dėkite
tokiame fone, kuris savo spalvomis arba raštu būtų labai panašus į puodelį. Pavyzdţiui, raudoną
puodelį būtų galima padėti prieky raudonos pagalvėlės, o puodelį su gėlėtu raštu būtų galima padėti
priekyje gėlėtos uţuolaidos. Kiek šįkart vaikui prireiks laiko surasti puodelį?
 Kur jis dingo?
Mėgstamą vaiko ţaislą paslėpkite padėdami ant uţgrūstos lentynos arba į pilną daiktų prigrūstą
spintą stiklinėmis durimis. Paţaiskite su vaiku ţaidimą, matuodami laiką, kurio vaikui prireiks savo
ţaislui surasti.
 Knygos su paveikslėliais
Kartu su vaiku ţiūrinėkite paveikslėlius, kuriuose gausu detalių. Ţiūrinėjant vis paprašykite vaiko
surasti kokį nors konkretų objektą piešinyje.
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ŢIŪRĖJIMAS Į DETALES
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Pasinaudokite toliau išvardintomis medţiagomis, kurdami vizualiai vaikui sudėtingą foną:





spalvotu arba raštuotu kartonu
spalvotu arba raštuotu vyniojamuoju popieriumi
laikraščiais arba ţurnalais
blizgančiu popieriumi

Ţaisdamas šiuos ţaidimus, vaikas ţiūri į vizualiai kompleksiškus vaizdinius. Su kuo daugiau
tokių vaizdinių vaikas susiduria uţsiėmimo metu, tuo didesnis toks kompleksiškumas:







lėlių namo baldai;
"Playmobile" ţaidimai
garaţas su ţaislinėmis mašinėlėmis, autobusais
ţaidimai, kurių metu reikia "suporuoti" paveikslėlius
knygos, kuriose gausu detalių paveikslėlių
plakatai, kuriuose gausi detalių

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų
vaiką. Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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ŢIŪRĖJIMAS Į SKIRTUMUS
MOKOMASIS UŢSIĖMIMAS
KUR KLAIDA?
Jums reikės: šiek tiek ilgų balto kartono juostelių, juodo flomasterio
Naudingi ţodţiai ir frazės: kas čia kitaip? toks pats, kitoks, pastebėk klaidą, figūrų
pavadinimai
1. Ant gabalo kartono nubraiţykite tam tikrą raštą. Pradėkite nuo paprastos sekos, pavyzdţiui,
kryţiukas, o po to apskritimas.
2. Suteikite vaikui progą nubraiţyti sekančią figūrą sekoje.
3. Ir toliau braiţykite su vaikais formas, kol jis galutinai susipaţins su raštu.
4. Toliau, vaikui nematant, sekoje nupaišykite kvadratą vietoj apskritimo.
5. Parodykite vaikui šį lapą ir paprašykite pasakyti, kur "įsivėlė klaida".
6. Vaikui nematant, nupaišykite dar vieną seką. Į raštą vėl įvelkite klaidą, kurią vaikas galėtų rasti.
7. Vaikui bus lengviau, jei iš pradţių klaida bus įvelta rašto pabaigoje, tačiau vėlesniuose etapuose
įvelkite ją sekos viduryje arba netoli jos pradţios.
Jei norite uţsiėmimą padaryti sudėtingesniu
 palaipsniui didinkite rašte naudojamų formų skaičių;
 naudokite labai panašias figūras.
Variacijos
 Nubraiţykite paprastų figūrų seką, tačiau šį kartą tegul vienai iš figūrų trūksta
kaţkokios detalės. Pavyzdţiui:
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2. Sukurkite paprastų figūrų seką, tik šį kartą pakeiskite vienos iš jų kryptį. Pavyzdţiui:

3. Sukurkite paprastą figūrų seką, tik šį kartą pakeiskite vienos iš jų dydį. Pavyzdţiui:

4. Vietoj figūrų galite braiţyti kasdienio naudojimo daiktų, ţaislų, maisto produktų, rūbų kontūrus ir t.t.
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ŢIŪRĖJIMAS Į SKIRTUMUS
UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Atlikdamas šias uţduotis, vaikas yra skatinamas lyginti objektus ir identifikuoti nedidelius
vizualiai matomus jų skirtumus.
 Vienas netinka
Ant lentos nubraiţykite eilę figūrų. Tegul viena iš jų šiek tiek skiriasi nuo likusių. Vieno iš vaikų
paprašykite nutrinti netinkamą figūrą ir nubraiţyti tokią pat, kaip likusios.
 Susimaišę minkštos figūros
Ant lentos prilipinkite konkrečią minkštų figūrų, pavyzdţiui, kvadratą, apskritimą, kvadratą,
apskritimą. Sekos viduje įtaisykite nuo likusių besiskiriančią figūrą. Ar vaikas sugebės pastebėti,
kuri iš jų čia netinka? Duokite vaikui rinkinį tokių figūrų ir paprašykite netinkamą pakeisti tinkama.
 Nupiešk trūkstamą dalį
Ant lentos nubraiţykite trijų vaikams paţįstamų objektų kontūrus. Viename iš brėţinių specialiai
pamirškite nupiešti kokią nors detalę. Vieno iš vaikų paprašykite brėţinyje nupiešti tą tūkstamą
detalę.
 Skirtingo dydţio objektai
Jums reikės dviejų identiškų daiktų ir trečio, kuris būtų identiškas pirmiems dviems, bet skirtųsi
nuo jų dydţiu. Tris daiktus sudėkite ant stalo. Ar vaikai gali jums nurodyti, kuris skiriasi nuo kitų?
Dirbkite su daiktais, kurie šiek tiek skirtųsi savo ilgiu, pločiu ir aukščiu.
 Figūros iš šiaudelių arba degtukų
Iš šiaudelių arba panaudotų degtukų sukonstruokite eilę paprastų figūrų. Viena figūra la būna
atgręţta į kitą pusę. Ar vaikai sugebės nustatyti, kuri figūra čia netinka, ir ją ištaisyti?
 Pastatyk kitaip
Iš ţaislinių kaladėlių arba konstruktoriaus detalių sukonstruokite keletą identiškų, sakykim, pastato,
sienos arba kelio, versijų. Vieną iš jų pagaminkite šiek tiek besiskiriančią nuo likusių. Ar vaikams
pavyks ją perkonstruoti ir padaryti tokia pačia, kaip kitos?
 Pastebėk dėmę
Iš eilės spalvotų dėmių sukurkite raštą, pavyzdţiui: raudona, mėlyna, geltona; raudona, mėlyna,
geltona. Šiame rašte specialiai įvelkite klaidą. Paprašykite vaikų šią klaidą rasti. Paverskite šią
uţduotį ţaidimu, matuodami laiką, per kurį jiems pavyks tai padaryti. (Kitas variantas: galite
naudoti eilė spalvotų ţvaigţdţių arba figūrų iš limpamo popieriaus).
 Atkartok raštą
Ant popieriaus lapo nubraiţykite raštą, sudarytą iš skirtingų spalvų kvadratų. Su spalvotomis
kaladėlėmis atkartokite šį raštą, tačiau arba nupieštoje sekoje, arba sukonstruotoje įvelkite klaidą.
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Paprašykite vaiko perdėlioti jūsų kaladėlių išdėstymą, kad jis atitiktų ant lapo nupieštą raštą. Šį
ţaidimą galite ţaisti ir su spalvotais kuoleliais ir jiems skirta lenta.
 Suporuok
Paţaiskite poravimo ţaidimą su baigtais ir nebaigtais piešinėliais. Vaikas turi atrasti derančią savo
turimam paveikslėliui porą, o tada pasakyti, koks tarp jų yra skirtumas; atsakius teisingai, korteles
gali pasilikti. (Kitas variantas: galite ţaisti "Pokšt" ţaidimą su kortomis). Panašaus uţsiėmimo metu
galite derinti paveikslėlius, kuriuose skiriasi pavaizduotų objektų kryptis: pavyzdţiui, atvaizduota
pora kėdţių, viena iš jų atgręţta į kairę, o kita – į dešinę.
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ŢIŪRĖJIMAS Į SKIRTUMUS
UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Ţaiskite šia apibūdintus ţaidimus ir taip paskatinkite savo vaiką tarp atskirų daiktų ieškoti maţų
skirtumų:
 Dekoracijos
Savo forma vienas į kitą panašius dekoratyvinius daiktus, pvz., tris medines antis, išdėliokite viena
eile. Vieną iš jų apsukite, kad ţiūrėtų į kitą pusę, nei likusios. Ar jūsų vaikas gali pastebėti, kuri
antis skiriasi nuo likusių? Paprašykite jo antis sudėlioti vienodai.
 Puodelių eilė
Išdėliokite puodelius eile. Pakeiskite vieno iš puodelių padėtį. Galite jį apversti aukštyn kojomis
arba pastatyti jį taip, kad rankenėlė būtų atsukta į kitą pusę. Ar sugebės jūsų vaikas pastebėti
skirtumą? Išbandykite šitą ţaidimą su kitokiais rakandais – prikaistuviais, stiklainiais ir ąsočiais.
 Nupiešk man paveikslėlį
Nupieškite eilę paprastų piešinukų, kuriuose trūktų vienos smulkios detalės: pavyzdţiui, gėlės be
vieno ţiedlapio, namo be priekinių durų, veido be nosies. Ar jūsų vaikas sugeba pastebėti, kurios
dalies piešinuke trūksta, ir papildyti jį? Paprašykite vaiko jums nupiešti piešinuką su trūkstama
detale ir patys pabandykite nustatyti, ko trūksta.
Kitas variantas: nupieškite keletą piešinių su tyčia įvelta klaida. Tegul dviratis vaţiuoja
kvadratiniais ratais, šuo turi sparnus, o katė apsigyvena akvariume! Ar jūsų vaikas galės jums
pasakyti, kas piešiniuose blogai?
 Apsuk
Ţaisdami šį ţaidimą, naudokite kojines, pirštines ir kepures. Keletą jų sudėkite viena eile, o viena iš
jų lai būna atgręţta į priešingą pusę. Paprašykite savo vaiko parodyti jums, kuris elementas padėtas
blogai, ir pataisyti jo padėtį, kad derėtų prie likusių.
 Ištrauk trumpąjį šiaudelį
Keletą šiaudelių sukarpykite dalimis. Tegul visų dalių, išskyrus vienos, ilgis būna identiškas.
Paprašykite vaiko surasti nuo kitų savo ilgiu besiskiriantį šiaudelį.
 Pakeisk daiktą
Nuimkite kokią nors vieno iš kambaryje esančių daiktų dalį: pavyzdţiui, dangtelį nuo arbatinuko,
anteną nuo televizoriaus arba dangtį nuo duoninės. Ar jūsų vaikas sugebės pastebėti, ko kambaryje
trūksta?
 Aš kitoks
Jūs ir jūsų vaikas galite ţaisti šį ţaidimą su kitais šeimos nariais arba būriu vaikų vakarėlio metu.
Pirmiausia, leiskite visiems ištyrinėti jūsų išvaizdą. Tada pasislėpę nuo kitų akių pakeiskite
kaţkokią savo išvaizdos detalę. Pavyzdţiui, galite atvirkščiai uţsidėti savo laikrodį, iš batų išsiimti
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batų raištelius arba kitoje, nei įprastinė, pusėje persiskirty plaukus. Kiek laiko praeis, kol kas nors
pastebės jūsų pasikeitimą?
 Kas skiriasi?
Pakeiskite įprastinį ir vaikui paţįstamą kambario apstatymą, iš jo pašalindami vieną elementą. Ar
jūsų vaikas pastebės šį pasikeitimą?
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ŢIŪRĖJIMAS Į SKIRTUMUS
ALTERNATYVI MOKOMOJI MEDŢIAGA IR PRIEMONĖS
Šie ţaidimai, kuriuos galite įsigyti parduotuvėse, yra naudingi vystant vaiko sugebėjimus
atskirti:






"Kas pasikeitė?"
"Kalba miniatiūriškai"
"Viskas dera"
"Ko trūksta?" (šiuos ir prieš tai minėtus ţaidimus gamina firma "Winslow")
"Vizualiniai variantai" (gamina firma "Taskmaster")

Su savo vaiko terapeutu arba mokytoju pasikalbėkite apie tai, kokie daiktai domina jus ir jūsų
vaiką. Paprašykite juos paţymėti tinkamus objektus viršuje esančiame sąraše.
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"KOMPLEKSINIO REGOS AŠTRUMO"
KONTROLINIS SĄRAŠAS
Vaiko vardas
Data
03 04

Uţsiėmimas
"Vienas netinka"

Komentarai
Sugeba pastebėti ir nurodyti dydţio pokytį, arba, jei
kaţko trūksta. Sunkiai sekasi su krypties pokyčiu,
nebent suaugęs asmuo nukreipia reikiama linkme.
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REGIMOJI ATMINTIS IR SUSIKAUPIMAS:10 SKYRIUS
Įţanga
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SUGEBĖJIMO SUSIKAUPTI STIPRINIMAS................................................................................163
REGIMOJI ATMINTIS......................................................................................................................167
Uţsiėmimai namuose arba vaikų darţelyje
169
Uţsiėmimai namuose
171
"REGIMOSIOS ATMINTIES" KONTROLINIS SĄRAŠAS

174
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ĮŢANGA
Šiame skyriuje rasite patarimų, kaip tobulinti vaiko gebėjimo susikaupti įgūdţius ir regimąją
atmintį, bei praktinių uţsiėmimų aprašymus. Atliekant visas regimojo suvokimo uţduotis, iki tam tikro
lygio dalyvauja ir atmintis. Jei vaikas nori atpaţinti ir suvokti tai, ką mato, jis privalo apdoroti, saugoti
ir, kai reikia, vėl pasinaudoti saugoma informacija. Idant šie procesai vyktų sklandţiai, vaikas turi
pakankamą laiko tarpą būti susikaupęs, kad asimiliuotų regos būdu gaunamą informaciją.
Pirmoje šio skyriaus dalyje pateikiame patarimų, kaip suplanuoti uţsiėmimus, kad jie ilgintų
vaiko susikaupimo trukmę. Antroje dalyje patariame, kokiais būdais galima pakeisti uţduotis, kad
konkrečių uţsiėmimų metu vaiko atminties apkrova sumaţėtų arba padidėtų. Bendrais bruoţais
apibūdinami ir faktoriai, kurie įtakoja vaiko gebėjimą atsiminti regimuosius stimulus. Paskutinėje
dalyje rasite pačių įvairiausių idėjų, kurias galėsite pritaikyti, regimąją atmintį treniruojančius
uţsiėmimus rengdami mokykloje ir namuose.
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GEBĖJIMO SUSIKAUPTI TOBULINIMAS
Kad išsivystytų sugebėjimas sukaupti dėmesį, vaikas turi išmokti sekti dominuojantį stimulą ir
ignoruoti kitus pašalinius įvykius. Iš pradţių toks susikaupimas trunka neilgai, kadangi kūdikio dėmesį
traukia kiekvienas naujas regimasis stimulas. Palaipsniui vaikas išmoksta išlaikyti dėmesį ties
konkrečiu stimulu vis ilgiau ir ilgiau.
Pirmiausia jo susikaupimas ties uţduotimi tekės vienu kanalu, ir vaikas galės susikaupti tik į tai,
kas visomis prasmėmis vyks arčiausiai jo. Stiprėjant jo dėmesio kontrolei, jis išmoks integruoti garsinę
ir regimąją informaciją, o tai leis vaikui girdimus nurodymus realizuoti neatsitraukiant nuo vykdomos
uţduoties.
Kai kuriems vaikams išlaikyti sukauptą dėmesį yra sunku bet kuriam laiko tarpui, todėl,
mokantis tam būtinų įgūdţių, jiems reikalinga specifinė pagalba. Toliau mes perţvelgsime būdus,
kuriais galima padėti vaikui tobulinti savo susikaupimo įgūdţius.

Rekomendacijos tobulinant gebėjimą susikaupti
Vaiko susikaupimo įgūdţiams poveikį daro uţduoties pobūdis ir jos pateikimo būdas. Tolesnės
rekomendacijos – tai patarimai, kaip teisingai pasirinkti ir suplanuoti vykdomus uţsiėmimus. Čia taip
pat aprašomos ir specifinės strategijos, padedančios susikaupti ir išlaikyti vaiko dėmesį ties uţduotimi.
Uţsiėmimai turi būti struktūrizuoti
Struktūrizuotą uţsiėmimą sudaro veiksmų seka, turinti nustatytą pradţią ir pabaigą. Pavyzdţiui,
dėlionės dėliojimo pradţioje iš dėţutės išimamos detalės; dėlionė baigta, į reikiamas vietas sudėjus
visas detales. Išbandykite šiuos uţsiėmimus:
 iš atskirų dalių sudedamas gyvūnų/ţaislų/daiktų figūrėles
 sudedamuosius paveikslėlius;
 ţaislines dėţutes, į kurias atitinkamos formos kaladėles galima įmesti tik per
atitinkamos formos angas
 vienas į kitą susimontuojantys ţaislai;
 kamuoliukus ant pagaliuko
 ţaidimus, kurių metu reikia kaţką sustatyti į vieną;
 vienas į kitą įsistatančius plastikinius puodelius be ąselių;
 pagal dydį suskirstytus skaitytuvus;
 konstruktorius.
Kitas variantas: kitus ţaislus ir ţaidimus galima sudėti į dėţę. Ţaislo išėmimas iš dėţės ţaidimo
pradţioje ir įdėjimas atgal jo pabaigoje suteikia vaiko ţaidimui struktūros.
Parinkite vaiko sugebėjimus atitinkančius uţsiėmimus
Jei uţduotis vaikui bus per sunki, vaikas susinervuos. Iš kitos pusės, jam pasidarys nuobodu, jei
uţduotys bus tiesiog per lengvos. Bet kuriuo iš šių atvejų vaikas greitai praras susidomėjimą uţduotimi.
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Vaikui paţįstami uţsiėmimai
Siūlomi uţsiėmimai vaikui turėtų būti paţįstami, kad jo nepriblokštų ar neišgąsdintų keisti
ţaislai ar neregėti pratimai. Naują ţaislą galite vaikui pristatyti jam paţįstamo pratimo metu:
pavyzdţiui, bokštą statyti galite nebe iš kaladėlių, o iš plastmasinių puodelių be ąselių.
Lygiai taip pat vaikui paţįstamu ţaislus galima naudoti naujų pratimų metu: pavyzdţiui,
parodykite vaikui, kaip iš kaladėlių galima pastatyti traukinį bei bokštą.
Nuslopinkite dėmesį blaškančius regimuosius ir girdimuosius trikdţius
Tyli aplinka, kurioje nebus dėmesį blaškančių bereikalingų trikdţių, padės vaikui sukaupti
dėmesį į uţduotį. (Daugiau idėjų šiuo klausimu rasite skyrelyje "Kaip sukurti mokomąsias situacijas", 8
puslapis).
Sumaţinkite stimulų skaičių
Lengvai išblaškomam vaikui bus lengviau susikoncentruoti į vieną ţaislą ar daiktą vienu kartu.
Įspėkite vaiką apie uţsiėmimo pradţią
Kai kuriems vaikams, kad sukauptų savo dėmesį į uţduotį, reikalinga suaugusiųjų pagalba.
Uţsiėmimo pradţioje atkreipkite vaiko dėmesį į uţduotį, pašaukdami vaiką vardu ir pradėdami kalbėti
apie uţsiėmimą. Nustatykite tam tikrą tvarką, kad vaikas galėtų vadovautis neverbalinėmis
uţuominomis, signalizuojančiomis, jog tuoj prasidės tam tikras uţsiėmimas. Pavyzdţiui, galite visada
uţsiėmimui skirtas priemones dėti ant specialaus kilimėlio ar padėklo.
Adaptuokite uţsiėmimo trukmę
Jums gali prireikti šiek tiek modifikuoti uţsiėmimą ir pritaikyti jį vaiko dėmesio išlaikymo
trukmei, pavyzdţiui, paţymint knygoje vietą, kurioje sustojote, kai pastebite, kad pabaigoje veikas
nebesugeba susikaupti. Tikslas šiuo atveju būtų palaipsniui didinti uţsiėmimo trukmę.
Dalyvavimas uţsiėmime turi būti apdovanotas
Tikėtina, kad vaikas labiau susikaups ties uţduotimi, jei atpildas bus neatsiejama jo dalis:
pavyzdţiui, dţiaugsmas vienas į kitą susidedančių cilindrų viduje radus paslėptą ţaislą arba
pasididţiavimo savimi jausmas, iš ţaislinių kaladėlių pastačius milţinišką bokštą.
Aiškiai išsakykite vaikui, ko iš jo tikitės
Vaikas būtinai turi suprasti, ko iš jo tikimasi uţsiėmimo metu. Jums gali tekti padėti jam
pademonstruojant, kaip atlikti uţduotį, parodant modelį, kurį reikia atkartoti, duodant ţodinius
nurodymus ir sufleruojant arba pagiriant jį po kiekvieno uţduoties etapo uţbaigimo.
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Kalbėkite tik apie uţduotį
Kalbėjimas apie uţsiėmimą padės vaikui išlaikyti į uţduotį sukauptą dėmesį. Jums pradėjus
plepėti apie vaiko apsirengimą arba orą uţ lango, vaikas gali prarasti susikaupimą.
Išlaikykite vaiko dėmesį
Kai kuriems vaikams yra sunku sukaupti dėmesį be suaugusiųjų pagalbos. Jei vaikas pradeda
blaškytis uţsiėmimo metu, naudokite perspėjimo signalus ir sufleravimą. Jie gali būti neţodiniai, pvz.,
rodymas pirštu, arba ţodiniai, pvz., nurodant vaikui į kaţką paţiūrėti.
Nurodymai turi būti paprasti
Duodami nurodymai turi būti paprasti ir atitikti vaiko kalbos lygmenį. Venkite visos eilės
instrukcijų uţsiėmimo pradţioje; vietoj to lai nurodymai tampa uţsiėmimo dalimi.
Paremkite vaiko pastangas
Uţsiėmimo metu pasiūlykite vaikui savo paramą. Kai kurie vaikai prieš nuspręsdami gali ţiūrėti
į suaugusįjį ir laukti jo patvirtinimo. Kai kuriems vaikams labai naudingi komentarai, gaunami
uţbaigus kiekvieną uţduoties etapą.
Palaipsniui sunkinkite uţduotį
Vienas iš būdų prailginti vaiko susikaupimo trukmę yra vis didinti uţduoties sudėtingumą.
Pavyzdţiui, sakykim, jūsų pradinės uţduoties tikslas buvo pastatyti bokštą iš penkių kaladėlių. Tokiu
atveju uţduotį pasunkinti galima labai įvairiais būdais: padidinkite kaladėlių skaičių; parodykite vaikui,
kaip galima išplėtoti ţaidimą, sukonstruojant traukinį; arba paraginkite jį pastatyti daugiau nei vieną
bokštą.
Patarimų, kaip pasunkinti uţduotis, rasite kiekvieno mokomojo uţsiėmimo aprašymo pabaigoje
(4-9 skyriai).
Naudokite uţuominas apie baigtį
Tai tokios uţuominos, kurios atkreipia vaiko dėmesį į artėjančią uţsiėmimo baigtį; pavyzdţiui,
"Visų nebėra", "Baigta". Jos padeda vaikui suprasti, kad jis baigė uţduotį. Tokios uţuominos gali būti
ir neverbalinės, pvz., kai įdedate ţaidimą atgal į jo dėţę arba paplojate vaikui uţ sėkmingai atliktą
uţduotį. Balso intonacija taip pat gali sufleruoti vaikui, kad jis sėkmingai baigė uţsiėmimą.
Pagirkite vaiką uţ pastangas ir patvirtinkite jo sėkmę
Girkite vaiką ir remkite jo pastangas. Pavyzdţiui, jei balsiai įvardinsite ką tik jo sudėliotoje
dėlionėje matomus objektus, suteiks vaikui savo pasiekimo pojūtį.
Stebėdami vaiko reakciją į uţsiėmimus, turite pastebėti šiuos dalykus:
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Ar vaikas parodė susidomėjimą uţduotimi?
Ar šį uţsiėmimą inicijavo vaikas ar suaugusysis?
Kiek laiko jis buvo sukaupusi dėmesį į uţduotį?
Ar vaikas daţnai apleisdavo uţsiėmimą, o tada grįţdavo prie jo?
Kokias uţuominas naudojote, idant išlaikyti vaiko dėmesį, sukauptą į uţduotį?
Ar vaikas toleravo suaugusiojo dalyvavimą uţsiėmime?
Kokiu būdu dalyvavo suaugęs asmuo?
Ar prisireikė suaugusiojo pagalbos uţduočiai uţbaigti? Jei taip, kokios uţuominos buvo
duotos?
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Visų regimojo suvokimo uţduočių atlikimo metu kaţkiek dalyvauja atmintis. Norint sumaţinti
arba padidinti vaiko atminties apkrovą, uţsiėmimus galima modifikuoti.
Vaiko sugebėjimą prisiminti regimuosius stimulus įtakos apačioje išvardinti faktoriai. Kai kurie
jų yra susijęs su vaiku, o kai kurie – su vaikui pateiktos uţduoties pobūdţiu:
Vaiko vizualiniai įgūdţiai: vaikui, kurio rega yra sutrikusi, laiko atskirti objektus, ko gero,
prireiks daugiau, todėl ir regimąją informaciją jis apdoros ilgiau. Patikrinkite, ar vaikas uţsidėjęs
akinius, ir ar jie švarūs. Pasitarkite su tokiais profesionalais, kaip vaikų su sutrikusia rega mokytojai.
Perkrauta regimoji aplinka: jei jį sups tarpusavy konkuruojantys regimieji stimulai, vaikas
bus išsiblaškęs, jam taps sunku susikaupti.
Triukšmingas fonas: jei jį sups tarpusavy konkuruojantys girdimieji stimulai, vaikas bus
išsiblaškęs, jam taps sunku susikaupti.
Vaiko sveikata ir gerbūvis: pavargusiam, bloguojančiam ar jaučiančiam kitokį nepatogumą
vaikui bus sunku susikaupti.
Vaiko kalbos lygmuo: dėl kalbinių įgūdţių trūkumo vaikui baigti uţduotį gali būti daug
sunkiau, todėl tai paveiks ir jo atminties pajėgumą.
Vaiko ir suaugusiojo santykis: susidūręs su nepaţįstamu suaugusiuoju, vaikas gali uţsisklęsti
savyje arba, atvirkščiai, įsismarkauti ir pradėti krėsti išdaigas.
Formali/neformali situacija: vaikui gali būti sunkiau ką nors atsiminti dėl patiriamos įtampos,
jei jis jausis vertinamas. Iš kitos pusės, neformalioje aplinkoje vaikas gali perdaug atsipalaiduoti ir
nelabai norėti susikaupti.
Laiko apribojimai: ar uţsiėmimas turi įvykti per tam tikrą laiko tarpą? Ar jau greit pietų
metas? Ar vaikas varţosi su kitu vaiku? Visi šie apribojimai gali turėti neigiamos įtakos vaikui
sugebėjimui atsiminti.
Vaiko amţius: atminties įgūdţiai yra susieti su kalba, todėl vystosi kartu su amţiumi.
Vaiko paţintiniai gebėjimai: atminties įgūdţiai yra susieti su vaiko paţinimo lygmeniu.
Norint pakeisti vaiko atminties apkrovą, uţsiėmimus galima keisti. Toliau pateikiama sąrašą
faktorių, kurie gali iš vaiko pareikalauti didesnių su atmintimi susijusių pastangų:
 nauji uţsiėmimai;
 nepaţįstamos medţiagos;
 laiko, per kurį reikia baigti uţduotį, apribojimai;
 kalbos, kurią vaikas yra priverstas suvokti uţsiėmimo metu, kiekis;
 uţduotys, kurioms atlikti reikia ne vieno, o kelių įgūdţių;
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labai vienas į kitą panašūs regimieji stimulai;
regimųjų stimulų kompleksiškumas;
pauzė prieš tai, kol vaikas gali pateikti savo atsaką;
vizualinio įgūdţio lygmuo: pavyzdţiui, vizualinis derinimas yra lengvesnis uţ vizualinį
rūšiavimą;
skaičius regimųjų stimulų, tarp kurių vaikas turi pasirinkti;
daiktų, kuriuos vaikas turi prisiminti, kiekis;
prašymas vaiko prisiminti seką;
jei prieš tai, kai vaikui leidţiama atsiminti objektus, jis yra išblaškomas;
uţsiėmimo trukmė.

Planuodami atmintį lavinančius uţsiėmimus, perţvelkite šios knygos 4-9 skyriuose pateikiamus
pasiūlymus, kaip uţduotis galima padaryti sudėtingesnes.
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UŢSIĖMIMAI MOKYKLOJE ARBA VAIKŲ DARŢELYJE
Šie uţsiėmimai skatina vaikus prisiminti vizualią informaciją bei būti pastabesniems kasdienėse
situacijose:
 Čia mano ţenklas
Kiekvienam vaikui paskirkite po paveikslėlį arba simbolį. Tokį ţenklą prilipinkite prie vaiko
kabliuko paltui, padėklo, kėdės ir kitų asmeninių jo daiktų. Kad rastų savo paltą arba kėdę, vaikas
turi prisiminti tokį ţenklą. Ţenklus reguliariai kaitaliokite. Ţenklus galima susieti su teminėmis
derinimo ir atskyrimo uţduotimis.
 Prisimink savo kaimyną
Tegul vaikai paeiliui uţsimerkia ir stengiasi prisiminti šalia esančio vaiko megztuko spalvą. Tai gali
būti uţ nugaros sėdinčio vaiko, šalia ar priešais įsitaisiusio kaimyno viršutinis rūbas. Taip vaikas
turės įsiminti net keletą spalvų. Ar vaikas gali uţsimerkęs prisiminti, kokios spalvos yra jo paties
megztukas? Uţduotį varijuokite: klausinėkite apie plaukų spalvą ir ilgį, drabuţių rūšis, apie tai, ar
batai su raišteliai ar sagtimis.
 Surask derančią spalvą
Parodykite vaikams kortelę su vienintele spalva. Tada ją paslėpkite. Kiek tos pačios spalvos daiktų,
esančių kambaryje, vaikai gali parodyti? Uţduotį pasunkinkite, naudodami skirtingus atspalvius –
pavyzdţiui, tamsiai raudoną ir šviesiai mėlyną.
 Prisimink, ką matai
Iš pat labo ryto paprašykite vaikų papasakoti, ką jie matė pakeliui į mokyklą arba vaikų lopšelį.
 Kas pasikeitė?
Kol vaikai neţiūri (galbūt, priešpiečių metu) iš jiems įprastos ţiūrinėti vietos pašalinkite kokį
daiktą. Ar vaikai gali pasakyti, ko trūksta? Kitas variantas: galite ką nors pridėti arba apkeisti du
daiktus vietomis.
 Paliesk daiktą
Parinkite vieną iš vaikų, kuris nueitų ir paliestų kokį kambaryje esantį daiktą ar ţaislą, o tada grįţtų
į grupę. Po to tą patį padaryti (paliesti tą patį daiktą) turi kitas pasirinktas vaikas, po to dar kitas.
Palaipsniui surinkite tam tikrą skaičių daiktų, kuriuos vaikai turi įsiminti.
 Ko trūksta?
Iš grupės pasirinkite vieną vaiką ir paprašykite jo uţsimerkti. Kitam vaikui parodykite, kad jis išeitų
iš kambario. Pirmasis vaikas turi atmerkti akis ir pasakyti, kas išėjo iš kambario. Kad vaikui būtų
sunkiau įsiminti, likę vaikai grupėje gali apsikeisti vietomis.
 Pozavimo poros
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Iš grupės pasirenkami du vaikai, kurie pastatomi tam tikra poza. Pavyzdţiui, jie abu gali stovėti
nugaromis vienas į kitą, vienas stovėti, kitas sėdėti ir t.t. Vieno iš likusių ir pozuojančius stebinčių
grupės vaikų reikia paprašyti uţsimerkti. Tada pozuojanti vaikų pora turi pakeisti savo pozą. Vaikui
atsimerkus, jis turi taip "pertvarkyti" pozuojančius vaikus, kad jie grįţtų į senąją pozą. Palaipsniui
didinkite pozuojančių vaikų skaičių, o pokyčiai labi tampa maţiau pastebimi.
 Surask daiktą
Parodykite vaikui kaţkokio daikto paveikslėlį. Paveikslėlį paslėpkite ir paprašykite vaiko parodyti
tą patį daiktą komplesiniame paveikėlyje.
 Paveikslėlių meniu
Naudodamiesi ţaisliniais maisto produktais, įsirenkite įsivaizduojamą restoraną. Sukurkite tokio
restorano meniu iš šiuos maisto produktus vaizduojančių paveikslėlių. Klientai pasirenka, ką nori
uţsakyti, parodydami į paveikslėlį. Kad atneštų tinkamą patiekalą, padavėjas privalo įsiminti
paveikslėlį.
 Prisimink seką
Šiam uţsiėmimui jums reikės rinkinio vienas į kitą susidedančių plastmasinių puodelių. Pasakykite
vaikui, kad ruošiatės sukonstruoti laiptus. Puodelius aukštyn kojomis sudėkite viena eile, pradėdami
nuo maţiausio ir toliau dėdami pagal dydį, kad sukurtumėte laiptus. Atkreipkite vaiko dėmesį į šią
seką, o tada paprašykite jo uţsimerkti. Pašalinkite vieną iš puodelių, o kaimyninius puodelius
sustumkite draugėn, kad neliktų tuščios vietos. Paprašykite vaiko parodyti tą vietą, iš kurios buvo
pašalintas vienas iš puodelių. Jei vaikas negali atspėti, duokite jam paimtą puodelį, kurį jisai galėtų
padėti į vietą.
 Įsimink paveikslėlį
Jums reikės daiktus vaizduojančių paveikslėlių porų dublikatų. Prieš vaiką padėkite tris
paveikslėlius. Tada parodykite jam vieną iš trijų paveikslėlių atitinkantį paveikslėlį. Duokite vaikui
laiko ištyrinėti paveikslėlį, o tada uţverskite jį ir padėkite ant stalo. Ar vaikas sugebės parodyti tą
paveikslėlį, kuris atitinka uţverstąjį? Iš pradţių gali tekti leisti vaikui priderinti visus paveikslėlius,
kol jis supras uţsiėmimo esmę. Palaipsniui didinkite paveikslėlių skaičių. Tą patį ţaidimą galima
ţaisti ir su daiktais.
 Atkartok mano veiksmus
Ţaiskite lenktynes su kliūtimis, kurių metu vaikai turi prisiminti veiksmų, kuriuos jūs jiems
parodėte, seką: pavyzdţiui, peršokti per dėţę, įšokti į kėdę ir t.t.
 Krokodilo pusryčiai
Jums reikės lėlės – krokodilo. (Kitas variantas – naudokite kitą didelę burną turintį gyvūną
vaizduojančią lėlę). Ant stalo padėkite keletą spalvotų kaladėlių. Vienas iš vaikų uţsimerkia. Kitam
vaikui paduokite lėlę – krokodilą, kuris greitai suvalgo vieną iš kaladėlių. Vaikas atsimerkia ir turi
atspėti, kokios spalvos kaladėlę krokodilas suvalgė. (Panašiu būdu galima naudoti ir daiktus bei
paveikslėlius).
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UŢSIĖMIMAI NAMUOSE
Ţaisdamas šiuos ţaidimus, jūsų vaikas lavins savo regimąją atmintį. Daugelis uţsiėmimų gali
pasitarnauti kaip vakarėlių ţaidimai.
 Ko trūksta?
Ant padėklo sudėkite penkis kasdieninio naudojimo daiktus. Duokite savo vaikui keletą minučių
šiems daiktams įsiminti, o tada uţdenkite juos dideliu medţiagos gabalu. Vogčiomis paimkite vieną
daiktą nuo padėklo ir paslėpkite. Nuimkite medţiagą. Ar vaikas gali pasakyti, kurio daikto čia
trūksta? (Svarbu, kad vaikas galėtų kaţkokiu tai būdu identifikuoti daiktus. Atitinkamas gestas ar
ţenklas gali būti labai tinkama alternatyva daikto įvardijimui. Taigi, jei jūs nuėmėte puodelį, pakaks
ir gesto, simbolizuojančio gėrimą).

 Kas naujo?
Pakartokite viršuje apibūdintą ţaidimą, tik šį kartą pridėkite kokį daiktą. Ar jūsų vaikas sugebės
pastebėti, kuris daiktas yra naujas?
 Momentinė fotonuotrauka
Leiskite savo vaikui keletą minučių patyrinėti jūsų išvaizdą. (To tikslas – vaiko galvoje
susiformavusi "momentinė fotonuotrauka"). Priminkite vaikui įsiţiūrėti į jūsų drabuţius,
šukuoseną, makiaţą ir nešiojamus papuošalus. Paprašykite vaiko uţsimerkti, o tada kaţką savo
išvaizdoje pakeiskite. Galite nusiimti vieną iš rūbų arba atsirišti šaliką ar kaklaraištį. Palaipsniui
pokyčių skaičių didinkite, lai jie tampa subtilesni – pvz., pakeiskite sklastymo vietą arba ant kitos
rankos riešo uţsidėkite laikrodį. Šį ţaidimą labai smagu ţaisti ir per vakarėlius.
 Kas pasikeitė?
Padėkite savo vaikui jo lėlių name, ţaisliniame garaţe ar parduotuvėje išdėlioti keturis ar penkis
miniatiūrinius baldus. Paprašykite vaiko uţsimerkti, o tada pakeiskite vieno iš baldų vietą. Ar
vaikas gali šį baldą padėti į reikiamą vietą? Vietoj to, kad pašalintumėte kokį baldą, vieną pridėkite.
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Ar vaikas pastebės skirtumą? Pradėkite ţaisti ir su maţomis lėlėmis. Lėlės poza gali kisti ją
pasodinant, pastatant arba paguldant. Lėlės taip pat gali būti šalia viena kitos, uţ viena kitos, po
viena kita ir t.t. pradėkite nuo vieno kambario, tačiau palaipsniui didinkite naudojamų kambarių ir
jų apstatymo pakeitimų skaičių.
 Sek mano judesius
Išmokykite savo vaiką tam tikrų judesių, o tada sujunkite juos į tikrą šokį! Paţiūrėkit, ar vaikui
pavyks sukurti savo paties judesių. Judesiai gali būti visai paprastučiai: šuolis, šuoliukas, rankų
ištiesimas virš galvos.
 Trijų paveikslėlių eilė
Iš ţurnalo iškirpkite tris kaţkokį daiktą vaizduojančius paveikslėlius. Sudėkite juos viena eile
priešais vaiką. Apverskite paveikslėlius, vaikui juos atidţiai išţiūrinėjus. Ar jūsų vaikas gali
prisiminti, ką tik ką matė? Ar jis gali prisiminti eilę, kuria paveikslėliai buvo išdėlioti? (Taip pat
galite naudoti ir paveikslėlius, kuriuose pavaizduoti įvairius veiksmus atliekantys ţmonės, pvz.,
šokinėjantys arba bėgantys).
 Stalo padengimas
Leiskite savo vaikui padengti stalą priešpiečiams. Ar sugebės jis prisiminti teisingą indų ir įrankių
išdėstymą? Uţduotį pasunkinkite, pridėdami stiklines, servetėles ir prieskonius.
 Pakartok, ką darau
Paţaiskite su vaiku šį vakarėlių ţaidimą. Jis pradedamas, kai vienas ţmogus padaro kokį nors
veiksmą, pavyzdţiui, du kartus suploja rankomis. Sekantis ţmogus irgi du kartus suploja, tada dar
kitas ir t.t., kol šis plojimas apskrieja visą ratą. Visiems suvokus ţaidimo esmę, galima pridėti dar
vieną veiksmą, pavyzdţiui, patrinti nosį. Ţaidimo esmė – kiekvienas dalyvaujantis turi prisiminti
visus matomus veiksmus ir atkartoti juos teisinga tvarka. Kitaip jis pašalinamas iš ţaidimo.
 Dainos, kurių metu reikia kaţką atlikti
Dainuokite tokias dainas, kurias dainuodamas vaikas tam tikra tvarka turi atlikti eilę veiksmų;
pavyzdţiui, "Virė virė košę" turi nustatytą veiksmų seką, skatina vaiką laukti ir nujausti.
 Porų ţaidimas
Jums reikės keleto porų kortelių, kuriose būtų įvairius daiktus vaizduojantys paveikslėliai. (Jų
galima įsigyti ţaislų parduotuvėse). Pradėkite nuo nedidelio porų skaičiaus, gal keturių ar penkių.
Parodykite vaikui, kad kiekvienas paveikslėlis turi sau "porą", tada uţverskite juos ir padėkite ant
stalo arba grindų. Išsirinkite pirmąją kortelių porą. Kalbėkite paprasta kalba, kad jūsų vaikui būtų
aišku, ar jūsų kortelės sutampa, ar ne: pavyzdţiui, "Ne, kitokia" arba "Taip, ta pati". Lavinkite savo
vaiko atminties įgūdţius, įvardindami paveikslėlius ir atkreipdami jo dėmesį į tai, kurioje vietoje
kortelės yra padedamos. Sekantį kartą leiskite pabandyti ir vaikui. Ţaidimą laimi tas, kuris randa
daugiausia sutapusių porų.
 Poros "Pokšt"
Į ţaidimą įliekite daugiau jaudulio, prieš tai apibūdintą uţsiėmimą sujungdami su "Pokšt". Atvertus
dvi sutampančias korteles, laimi tas, kuris pirmas sušunka "Pokšt!".
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 Spalvinimas
Ar jūsų vaikas gali nuspalvoti paveikslėlius iš atminties? Išbandykite tai su vaisių, gyvūnų arba
gėlių paveikslėliais. Šie uţsiėmimai labai tinka, grįţus iš parko, zoologijos sodo arba fermos.
 Skaitymas
Pradėkite lavinti savo vaiko skaitymo įgūdţius, ragindami jį atpaţinti pirmąją savo vardo raidę.
Rodykite jam tą raidę ant maisto pakuočių, parduotuvėse arba namuose esančių knygų viršeliuose.
 Pirkinių sąrašas
Eikite apsipirkti su regimuoju pirkinių sąrašu. Parodykite vaikui paveikslėlį to daikto, kurį norite
pirkti. Ar jai pavyks jį rasti prekybos centre?
 Drabuţiai lagamine
Paprašykite savo vaiko padėti jums į lagaminą sukrauti keletą drabuţių ir tualeto reikmenų.
Paprašykite jo uţsimerkti, o tada pakeiskite dviejų daiktų padėtį. Ar sugebės jis pamatyti padėties
pokytį?
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"REGIMOJI ATMINTIS"
KONTROLINIS SĄRAŠAS
Vaiko vardas
Data
16 12

Uţsiėmimas
"Pakartok, ką darau"

Komentarai
Prisiminė keturis veiksmus, bet sumaišė jų seką.
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ĮŢANGA
Šiame skyriuje rasite daugybę pasiūlymų, kaip galite išlavinti vaiko suvokimo įgūdţius ir
pagilinti jo vizualinius potyrius. Apibūdinti patys įvairiausi uţsiėmimai – nuo išvykų ypatingomis
progomis iki kasdieniškesnės veiklos kaip, pvz., lankymasis vaikų ţaidimų grupėse. Šie aprašymai
skirti tėvams, globėjams ar kitiems artimą kontaktą su vaiku turintiems asmenimis, kurie, galbūt, norės
tęsti pradėtą darbą ir lavinti vaiko vizualinius įgūdţius ir atostogų metu arba darydami pertrauką jo
gydyme. Kai kurios idėjos jums bus naujos, o kitos tik patvirtins, kad uţsiėmimai, kuriuose vaikas ir
taip daţnai dalyvauja, lavina jo vizualinius įgūdţius. Kiekvienas čia turėtų rasti sau tinkamos veiklos
aprašymų, nepriklausomai nuo finansinės situacijos ar socialinių poreikių. Kai kuriose uţduotyse turi
dalyvauti visa šeima, kitos yra skirtos tik vaikui.
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ATOSTOGŲ UŢDUOTYS VIZUALINIŲ ĮGŪDŢIŲ LAVINIMUI
Čia pateikiame jums keletą idėjų, kaip padėti vaikui plėtoti savo vizualinius įgūdţius atostogų
metu. Rasite pasiūlymų ir kokias vietas ir renginius aplankyti bei kaip kartu su vaiku mėgautis
uţsiėmimų teikiamu dţiaugsmu. Perţvelkite savo vietinius laikraščius – gal suţinosite, kada vyks
koks ypatingas renginys, arba informacijos apie lankytiną vietą. Paprastai ir vietinėse bibliotekose
galima rasti daug informacijos apie būsimus renginius. Ieškokite nemokamų renginių arba tokių,
kuriuose daromos nuolaidos vaikams.
 Mimų pasirodymas
Mimai sutelkia dėmesį į vizualinius mūsų elgesio aspektus. Vaikams labai patinka stebėti šiuos gan
neįprastos formos pasirodymus. Aktoriai mimai paprastai vaidina karnavaluose, mugėse ir kituose
viešuose renginiuose.
 Klounai
Klounų pasirodymai – tai komiška pantomimos forma, kurią stebėti labai patinka vaikams visame
pasaulyje. Jūsų vaikams klounus gali pamatyti cirke. Be to, šiuo metu atsiranda vis daugiau ir
daugiau galimybių vaikams lankytis klounų studijose. Paieškokite informacijos apie tai vietinėje
bibliotekoje.
 Aitvarai
Aitvarai traukia tiek suaugusiųjų, tiek vaikų dėmesį. Stebėdami jų greitus, tarsi lakiojančius
judesius, vaikai lavina savo vizualinio sekimo įgūdţius. Jums tikrai nebūtina turėti nuosavą aitvarą.
Juk visada galite stebėti turimus kitų.
 Fejerverkai
Nusiveskite savo vaiką paţiūrėti organizuoto fejerverkų meistrų pasirodymo. Taip jis gaus
galimybę pamatyti nuostabią raštų ir spalvų kolekciją. Jei vaikas tinkamo amţiaus, leiskite jam
palaikyti šaltąją ugnelę. Jis gali mosikuoti juo, ore piešdamas įvairiausius raštus.
 Ypatingos parodos muziejuose
Daugelyje muziejų šiais laikais galite rasti specialiai vaikams suplanuotas zonas. Eksponatai būna
sudėlioti jiems tinkamame aukštyje, skatinama jų ir vaikų sąveika. Tokie eksponatai stimuliuoja
visus pojūčius, įskaitant ir regą. Ypatingų parodų ieškokite atostogų metu.
 Paradai arba karnavalai
Stebėkite ir ţavėkitės spalvingais mobiliais stendais, kurie yra bet kurios procesijos svarbiausias
atributas. Daugelis festivalių vyksta vasarą, tačiau orkestrų ţygiavimų ir kitokios rūšies paradų
pasitaiko ir kitais metų laikais taip pat.
 Meno parodos
Bibliotekose ir bendruomenių centruose daţnai vyksta vietinių menininkų darbų parodos.
Paraginkite savo vaiką apţiūrėti tokius darbus, aptarkite su vaiku, kas jam patinka iš to, ką mato, o
kas – ne.
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 Ypatingos dienos
Daugelis vietinių tarybų, bendruomenių centrų, ligoninių, mokyklų ir dieninių darţelių organizuoja
arba dalyvauja specialiuose renginiuose, skirtuose jų paslaugų vartotojams. Tokie renginiai
varijuoja nuo paprasčiausių pramoginių iki sporto varţybų. Kad ir kokia bebūtų tema, tokie
renginiai garantuotai stimuliuoja visus vaiko pojūčius.
 Atrakcionai
Visokio amţiaus vaikai dievina atrakcionus. Net prieš įsitaisant pirmojoje karuselėje, jūsų jau
vaikas bus apsuptas įdomių vaizdų, garsų ir jaudinančių kvapų. Ieškokite ir mini – atrakcionų
parkų, kurie įrengiami tam tikrų švenčių progomis.
 Istorinės tematikos renginiai
Renginiai istorine tematika, kuriuose gausu šviesos ir garso efektų, mūsų laikais vis labiau
populiarėja. Jų metu atkuriamos praeities istorinės scenos, naudojant realaus dydţio modelius ir
gausybę vaizdo ir garso specialiųjų efektų. Tokiu būdu jūsų vaikas galės pamatyti, pajausti ir
uţuosti praeitį. Didţiojoje Britanijoje patys garsiausi tokio pobūdţio renginiai yra "Kenterberio
pasakojimai" Kenterberyje ir "Vikingai" Jorke. Kadangi įėjimas į šiuos renginius gali brangiai
kainuoti, patartina tokias išvykas pasitaupyti ypatingai progai.
 Atostogos
Jeigu jūs atostogaujate arba lankote svečioje šalyje gyvenančius šeimos narius, jūsų vaikas galės
pamatyti daug naujų ir kitoniškų vaizdų. Kad suteiktumėte savo vaikui naujų potyrių, į uţsienį vykti
nebūtina. Jūsų vaiką paskatinti apsiţvalgyti aplinkui gali ir apsilankymas kitame mieste, naujame
name arba net pakeista viena iš įprastinių dienos procedūrų.
 Iškarpų albumas
Padėkite savo vaikui išsirinkti jo geriausius piešinius ir paveikslus ir pasidaryti iš jų iškarpų albumą
arba koliaţinę kompoziciją.
 Ţaidimų grupelės
Ţaidimų grupėse vaikai turi progą uţsiimti netvarką keliančia veikla, kuri nėra leidţiama namuose.
Vaikai gali mokytis apie spalvą ir formą patys tapydami, modeliuodami ir kurdami koliaţus.
 Ieškok ir surask
Su vaiku vaikščiojant lauke, paraginkite savo vaiką ieškoti vieno tam tikro daikto pavyzdţių. Tai
gali būti plaktukai prie durų arba lipdukai ant automobilių langų. Padiskutuokite su vaiku apie
skirtingų objekto rūšių panašumus ir skirtumus. Kitos uţduotys vaikui galėtų būti surasti kiek
įmanoma daugiau tam tikros spalvos daiktų arba suskaičiuoti visus matomus paukščius ir gyvūnus.
Ieškokite maţų ar vos pastebimų dalykų, nepamirškite ir didesnių.
 Kolekcija
Savo pasivaikščiojimų metu rinkite įvairius daiktus. Pajūry rasite geldelių, ţvirgţdo gabalėlių ir
maţų akmenukų; kaimo vietovėje galite rinkti nukritusius lapus, šakeles ir ţolynus. Padėkite savo
vaikui pastebėti skirtingas formas, spalvas ir modelius. Jis gali nupiešti paveikslėlį, perpiešti daiktą
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ant jo uţdėjęs ploną permatomą popieriaus lapą, apibrėţti jo kontūrus arba iš surinktų akmenukų
išdėlioti ypatingą stendą - eksponatą.
 Gėlių parodos
Į gėles labai malonu ţiūrėti, be to, jos kvepia pačiais įvairiausiai kvapais, kurie puikiai stimuliuoja
uoslę. Be to, egzistuoja ir regos sutrikimus turintiems ir akliems ţmonėms suprojektuoti sodai,
kuriuose gėles ir augalus galima tyrinėti ir lytėjimo būdu.
 Uţauginkite kiaušingalvį
Niekas taip neskatina vaikų stebėti, kaip gyvas daiktas. Padėkite
savo vaikui uţsiauginti kiaušingalvį. Jums reikės šiek tiek
kiaušinių, kiaušinių indelių, flomasterių, šiek tiek garstyčių ir
pipirnės sėklų ir medvilninės vatos.
Įdėkite savo kiaušinį į tam skirtą indelį ir nuimkite
viršutinę lukšto dalį. Jūs turite padaryti nedidelę, maţdaug 2,5 cm
pločio, skylę. Turinį atsargiai išpilkite į dubenį. (Vėliau
panaudokite jį, kepdami plaktą kiaušinienę!). Lukšto vidų
atsargiai išplaukite muiluotu vandeniu ir plaukite, kol jis išdţius.
Jūsų vaikas ant lukšto spalvotais flomasteriais gali nupaišyti
juokingą veidą.
Lukšto vidų prikimškite vata ir sudrėkinkite ją nedideliu
vandens kiekiu. Vatos turi būti maţdaug iki 1,5 cm nuo viršaus.
Ant vatos priberkite storą sėklų sluoksnį. Kiaušinio lukštą
padėkite kur nors toliau nuo skersvėjų, į saulėtą vietą. Sėklos
turėtų pradėti augti maţdaug savaitės bėgyje. Dygstančios sėklos
atrodo kaip kuokštai ţalių plaukų. Jūsų kiaušingalvį, kaip ir kitus
augalus, reikės reguliariai laistyti.
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Pajūrio aplankymas: ant jūros kranto rinko
kriaukleles ir nugludintus akmenėlius. Labai
domina skirtingi raštai.
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ĮŢANGA
Vizualiniai suvokimo įgūdţiai yra svarbūs daugelyje gyvenimo ir mokymosi sričių. Mokykloje
mokomų dalykų pagalba tokius įgūdţius galima tvirtinti ir plėtoti. Pamokų metu vaikai gali būti ir
skatinami labiau atkreipti dėmesį į juos supančią aplinką ir savo regėjimą naudoti kaip dar vieną būdą
jai tyrinėti.
Šiame skyriuje pateikiame pasiūlymus įvairiems teminiams uţsiėmimams, vykstantiems
klasėje. Tokie uţsiėmimai orientuoti į vyresnius, daugiau sugebančius vaikus, kurie turi tam tikrus
ekspresyvios kalbos įgūdţius ir gali kaţkiek dalyvauti diskusijose. Vaikams suteikiama galimybė dirbti
bendradarbiaujant su partneriu, maţose grupelėse ar bendrai su visa klase. Raginama naudoti kuo
įvairesnius komunikavimo stilius.
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VIZUALINIŲ ĮGŪDŢIŲ PLĖTOJIMAS MOKYKLOS PROGRAMOJE
TEMOS
Šias temas galima nagrinėti, siekiant plėtoti vaikų suvokimo įgūdţius ir papildant pagrindinių
mokymo programos dalykų sritis.

Kas yra rega?
Vaikai gali:
 daug suţinoti apie akis ir tai, kaip mes matome;
 aptarkite regos panaudojimą: skaitant; saugumo tikslais (pavyzdţiui, einant per kelią);
mėgaujantis kokiomis vizualiai suvokiamomis pramogomis, pavyzdţiui, televizija arba menais;
 suţinoti, kaip yra matuojama rega;
 eksperimentuoti su įvairiais tai, kaip mes daiktus matome, keičiančiais išradimais, kaip
trimačiais akiniais, spalvotais lęšiais ir tokiais instrumentais, kaip "vabalo akis", kuri padaugina
matomą vaizdą.

Kodėl rega svarbi?
Vaikai gali:
 sudaryti sąrašą prieţasčių, kodėl rega jiems yra svarbi;
 patirti aklumo pojūtį, nešiojant akių raištį ir apibūdinti pojūčius, kurie aplanko, kai negali nieko
matyti;
juostoje).
Įspėjimas: jei norite padėti vaikams pajusti, ką reiškia būti aklu, būtinai juos turite
labai atidţiai stebėti. Jei vaikas eina uţ klasės ribų, jį būtinai turi kaţkas lydėti.
Įsitikinkite, ar aplinkinė teritorija saugi, pašalinkite bet kokias pavojų kelti galinčias
kliūtis.
 aptarkite aklumo prieţastis ir kokias pagalbines priemones aklieji gali naudoti;
 išnagrinėkite įvairius regos stiprinimo metodus, kaip ţiūronai, akiniai, mikroskopas arba
padidinamasis stiklas;
 išmokite kurčiųjų – aklųjų rankinę abėcėlę (surenkite ţodţių sakymo pirštais paraidţiui
konkursą, kuriam ruošiantis vaikai turės išmokti tokiu būdu paraidţiui pasakyti tam tikrą kiekį
ţodţių);
 eksperimentuokite, skirtingais pojūčiais bandydami kompensuoti prarastą regą, pavyzdţiui,
lytėdami, uosdami ir girdėdami;
 atlikite su Brailio raštu susijusį projektą.

Spalva
Vaikai gali:
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daug suţinoti apie spalvas, maišydami skirtingus daţus;
padiskutuoti, kokius jausmus kelia skirtingos palvos;
paţiūrėti, kaip spalvas naudojo didieji dailininkai;
sudaryti skirtingų įvykių, jausmų ir įsitikinimų, kuriuos gali simbolizuoti ta pati spalva, sąrašą:
pavyzdţiui, raudona spalva gali reikšti "stop" arba būti politinę partiją reprezentuojanti spalva;
fiksuoti skirtingas savo aplinkoje matomas spalvas;
atlikti projektą, susijusį su tuo, kaip spalva naudojama reklamos biznyje;
ištyrinėti spalvos pritaikymą rūbams: pavyzdţiui, kaip tam tikros spalvos pasirenkamos
skirtingoms uniformoms, kaip gaminami daţai;
nupaišyti įvairių spalvų kupiną apskritimą, iliustruojantį spalvinį spektrą;
padiskutuoti, kodėl spalva yra svarbi maisto gaminime;
padiskutuoti, kaip spalvą naudoja norintys pasislėpti arba patraukti galimos poros dėmesį
gyvūnai.

Forma
Vaikai gali:
 patyrinėti skirtingų objektų formą. Ar paviršius lygus? Ar daiktai turi atsikišusių ar stačių
kampų? Ar ritasi? Ar galima šią formą pastatyti?
 apţiūrėti savo aplinkoje esančias formas: pavyzdţiui, spiralinę formą galima rasti slenkančiuose
pro šalį debesyse, kriauklelėse, vandens, tekančio per kriauklės angą, judėjime, varţtuose ir
spyruoklėse;
 tyrinėti natūralias ir ţmogaus sukurtas formas: akmenis, kriaukleles, lapus ir movas, varţtus,
dėţes;
 palyginti geometrines figūras su egzistuojančiomis realiame gyvenime, pavyzdţiui, kvadratą su
langu;
 atrasti, kaip laikui bėgant formos keitėsi architektūroje, ir kas tokius pokyčius įtakojo.

Vaizduojamieji menai
Vaikai gali:
 aptarti, kaip skirtingos meno formos vystėsi istorijos bėgyje;
 palyginti skirtingų šalių meną;
 aplankyti vietinę meno galeriją, skulptūrų parką ar amatų dirbinių parodą;
 sudalyvauti amatų ir meno dirbinių konkurse (arba surengti savo ir pakviesti ypatingą svečią,
kuris išrinktų nugalėtoją);
 išreikšti tą pačią mintį skirtingomis priemonėmis, kaip paveikslai, muzika ir šokis, o tada
palyginti rezultatus;
 panagrinėti meno svarbą skirtingose religijose ir skirtingose kultūrose.

Rūbai
Vaikai gali:
 padiskutuoti, kodėl mums reikalingi drabuţiai;
 surengti kūrybinį mokyklos uniformos modelio konkursą;
 pakalbėti apie drabuţių formas ir spalvas;
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 sukurti kostiumą mados kolekcijos pristatymui;
 apţiūrėti skirtingas popierines formas, naudojamas siuvant drabuţius, ir tai, kaip jų pagalba
kuriami skirtingi apdarai;
 nupiešti skirtingais amţiais ţmonių nešiotus apdarus;
 išsiaiškinti mokykloje sutinkamų vaikų ir suaugusiųjų drabuţių dydţius (rezultatus galima
uţfiksuoti lentelėje arba diagramoje);
 kompiuterinės grafikos priemonėmis sukurti drabuţių komplektą;
 atrasti nacionalinius pasaulio tautų kostiumus;
 aplankyti muziejų, kad suţinotų, kaip istorijos bėgyje rūbai keitėsi ir kius išradimus šie pokyčiai
lydėjo (pvz., staklės, krinolino karkasas arba kelnių lyginimo spaustuvas);
 apsilankyti drabuţių siuvimo arba audimo fabrike;
 atlikti projektą, susijusį su medvilne ar kokia kita gerai ţinoma medţiaga arba audiniu;
 surengti diskusiją, ar mokiniai turėtų nešioti uniformas.

Dizainas
Vaikai gali:
 aptarti dizaino kūrimui reikalingus įgūdţius: erdvinį suvokimą, kūrybingumą ir techninius
įgūdţius;
 suprojektuoti futuristinį namą: jie turi pateikti pamatinį planą ir idėjas, iš kokių medţiagų
namas galėtų būti pagamintas;
 aplankyti įvairius pastatus ir palyginti jų projektus;
 aptarti sąsają tarp objekto projektavimo ir saugumo, patrauklumo, ergonominius ir t.t.
poreikius;
 surengti aitvaro modeliavimo konkursą;
 surašyti jų aitvaro gaminimo instrukciją, o projektavimo etapus iliustruoti fotografijomis ar
paveikslėliais;
 pasistengti atkurti tam tikrą dizainą vien iš atminties ir pagal jį sukonstruoti medinių kaladėlių,
šiaudelių, plastikinių indelių ar bet kokios kitos tinkamos medţiagos modelį;
 apsilankyti dizaino studijoje ir pamatyti, kaip kuriamas tam tikras produktas.

Pantomima
Vaikai gali:






aptarti, ką reiškia ţodis "mimas";
aptarti pantomimos taikymą teatre;
paţiūrėti mimų pasirodymą;
eksperimentuoti, stengiantis pantomimos pagalba pavaizduoti kasdienius veiksmus;
aptarti gestų naudojimą skirtingose situacijose, pavyzdţiui, nukreipiant lėktuvų judėjimą ant
pakilimo/nusileidimo tako arba gestus naudojant kaip slaptą kodą;
 ištyrinėti pantomimos kaip pramogos formos panaudojimą, lyginant tyliojo kino filmus su
japonų teatru ir t.t.;
 aptarti, kaip gestai naudojami šnekamojoje kalboje, ir ką jie reiškia;
 aptarti, kaip skirtingose kultūrose skiriasi gestų reikšmė.
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REGIMIEJI IŠTEKLIAI: 13 SKYRIUS
Įţanga
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ĮŢANGA
Šiame skyriuje rasite išsamų ţaislų, medţiagų, įrangos ir kasdienių daiktų, kuriuos galima būtų
panaudoti susikaupimo ir regimojo suvokimo tobulinimo uţsiėmimų metu. Taip pat pateikiama
instrukciją, kaip pasidaryti vėjo varpelius, ir pasiūlymų, kokius dalykus galėtumėte kolekcionuoti savo
vizualinių įgūdţių išteklių dėţutėje.
Čia pateikiamą informaciją gali naudoti tėvai, globėjai ir mokytojai, kurie nori rasti naujų idėjų,
padėsiančių adaptuoti ir išplėtoti uţsiėmimus ir ţaidimus. Įvairių priemonių naudojimas padės vaikui
apibendrinti savo įgūdţius. Be to, remiantis šiame skyriuje pateikiama medţiaga, galėsite nustatyti,
kokia mokomoji medţiaga tiktų konkrečiam vaikui.
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ŢIŪRINĖJIMO DĖŢĖ
Pasidarykite nuosavą vizualinių įgūdţių išteklių dėţutę. Jūs galite kolekcionuoti ir didelėje
dėţėje laikyti šiuos daiktus:

































lazerinius diskus
hologramas
lėles – pirštines, lėles ant piršto arba iššokančias lėles
kaleidoskopą
"Yo-yo" ţaidimą
kartoninius vamzdţius (ilgus ir trumpus)
spalvotus, trimačius arba karnavalinius akinius
kietų figūrų rinkinį
jūros kriaukleles
vandens nuzulintus akmenėlius
įvairių spalvų ir raštų popieriaus rinkinį
atspindintį popierių
įvairių spalvų ir raštų medţiagos rinkinį
padidinantį stiklą
veidrodį
ţibintuvėlius
vėduokles
balionus
plunksnas
burbulų pūtimo rinkinį
kalėdines dekoracijas
spalvotą celofaną
rankinius vėjo malūnėlius
prisukamus ţaislus
vėliavėles arba plevėsuojančius kaspinus ant lazdelės
paprastus kaspinus
kaukes veidui, prašmatniai suknelei arba maskaradui tinkamas akių kaukes
pyragėlių įdėklus iš auksinio arba sidabrinio popieriaus
daţus veidui, netikras blakstienas arba ūsus
besisukančius "vilkelius"
juokingus perukus
vakarėliams skirtas pūtykles
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ŢIŪRINĖJIMO DĖŢĖ
Pasigaminkite vėjo varpelius
Iš buityje randamų kasdienio naudojimo daiktų pasidarykite savo nuosavus vėjo varpelius arba
kaţką panašaus į juos. Rūbų pakaba gali pasitarnauti kaip tiesiog idealus karkasas, kuris turi net ir
suformuotą rankeną. Galite naudoti ir vytelę arba seną lempos gaubto rėmą. Kabindami karkasą
naudokite tvirtas priemones, pavyzdţiui, vielą, skirtą paveikslams kabinti, arba nailoninį ţvejojimo
valą.
Nepamirškite šių saugumo taisyklių:
 įsitikinkite, kad karkasas yra gerai
pritvirtintas;
 karkaso neperkraukite; jei bus per sunkus, jis
nukris;
 ant jo kabinamus daiktus saugiai
pritvirtinkite;
 savo "vėjo varpelių" nekabinkite virš arba
šalia bet kokio šilumos šaltinio;
 ţaislą` kabinkite virš galvos.
Ant tokių "vėjo varpelių" galite kabinti šiuos daiktus:
 kalėdinius papuošimus
 spalvotu, blizgančiu arba raštuotu popieriumi
padengtas kartonines figūras
 tokias permatomas medţiagas, kaip celofanas arba
tinklinė uţuolaida
 atsitiktinius namų apyvokos daiktus, kaip siūlų ritės
arba šveitimo kempinėles
 bumbulus
 plunksnas
 iš ţurnalų iškirptus spalvotus atvaizdus
 ryškių spalvų sagas, karolius
 įvairių dydţių ir formų raktus
 cypčiojančius ţaislus
 maţus varpelius
 suglamţytą popierių
 kaštonus, giles arba lapus
 auksinį, sidabrinį arba metalo spalvos vyniojimo popierių
 plazdančius siaurus kaspinėlius
 skirtingų spalvų kaspinus, vilnonius siūlus arba virveles
 stiklines akutes, karoliukus ar kitokius blizgučius, kuriuos būtų galima prisiūti arba priklijuoti
prie medţiagos arba popieriaus atraiţų
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Vietoj tokių improvizuotų vėjo varpelių taip pat galite naudoti:





kartonines figūras, sukabintas ant storos elastinės virvelės
iš folijos pagamintus pieno butelių dangtelius, suvertus ant virvelės
ant paprastos arba storos elastinės virvelės sukabintus kasdienio naudojimo daiktus
prie storos elastinės virvelės pritvirtintus balionus (Tegul balionai būna įvarių formų ir spalvų.
Padarykite juos įdomesniais, padengdami blizgučiais arba prie jų priklijuodami daug kaspinų).

Mūsų aprašyti "vėjo varpeliai" yra labai universalūs. Padarykite juos optimalia vaizdine priemone,
remdamiesi šiais patarimais:
 ant karkaso kabančius daiktus ir medţiagas nuolat keiskite;
 rinkitės garsus skleidţiančius bei akį traukiančius daiktus;
 "vėjo varpelius" kabinkite įvairiose vietose (venkite labai saulėtų langų, prie kurių
blizgantys daiktai per stipriai ţėrėtų nuo spindulių ir trukdytų vaikui ţiūrėti);
 skirtingus "vėjo varpelius" kabinkite grupėmis;
 rėmų ţaislams pakabinti rasite kataloguose, pristatančiuose mokomąją medţiagą
ypatingų poreikių turintiems vaikams. Šias priemones galima naudoti vaikams, kurie yra
gulimoje padėtyje, nes tokie rėmai suteikia vaikui progą tyrinėti aplinką liečiant ir
ţiūrint. Įsitikinkite, kad objektai gerai pritvirtinti prie rėmo ir yra pakankamai tvirti, kad
juos būtų galima čiupinėti;
 atsistokite uţ "vėjo varpelių": tokiu būdu vaikas galės matyti ir ţaislą, ir jus.
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REGIMŲJŲ IŠTEKLIŲ
SĄRAŠAS
Čia rasite ţaislų, įrangos ir kasdienių medţiagų, kurias būtų galima panaudoti regimojo dėmesio
ir suvokimo tobulinimo uţsiėmimų metu, sąrašą.

















Judantys objektai ir ţaislai
prisukami ţaislai
besisukantys "vilkeliai"
ţaislinės karuselės
į šalis siūbuojantys ţaislai
garsu aktyvuojami ţaislai
ţaislai, kuriuos galima temptis iš paskos
kamuoliai
permatomi kamuoliai, kurių viduje yra besisukanti figūra
stiklo karoliukai
vėjo varpeliai
"Yo-yo" ţaidimai
ant elastinės virvelės ar ilgos spyruoklės pakabinti ţaislai
ţaislai, kuriuos galima pastumti, o jie atšoka atgal
svyruoklė
milţiniškas laikrodis matuoti kiaušinių virimo laiką
aitvarai

Ţaislai ir įrenginiai, skirti šviesai stebėti
 stebuklingi nešiojami ţibintai
 ţibintuvėliai
 ţvakės
 ţaislai ir knygos, kuriuose yra blyksinčių švieselių
 vamzdeliai, kuriai kyla įvairiomis spalvom apšviesti burbuliukai
 naktinės lempelės, ant sienų projektuojančios skirtingų spalvų atvaizdus
 lempučių girliandos
Ţaislai ir įrenginiai, skirti šviesai stebėti
 kaleidoskopas
 daţai arba kreidelės
 kaladėlės
 karoliai vėrimui
 rankiniai skaičiuotuvai
 paveikslėlių knygelės
 spalvoti popieriniai kaspinai
 spalvotas limpamas popierius
 kompiuterinės grafikos programos
Ţaislai, kurie padeda tobulinti dydţio suvokimą
 viena į kitą susidedančios dėţutės
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rusiškos Matrioškos arba kiaušiniai
vienas į kitą įsimontuojantys ţaislai
ant kuolelio pagal dydį suverti ţiedai
dėlionės
dėlionės, kurių detalės suskirstytos pagal dydį
dėţės, į kurias galima kaţką įmesti per atitinkamos formos skyles
skirtingo dydţio kibirai ir padėklai ţaidimams su smėliu ir vandeniu
lėlės ir figūrėlės su drabuţiais

Ţaislai, kurie padeda tobulinti formos suvokimą
 dėţės, į kurias galima kaţką įmesti per atitinkamos formos skyles
 lentos skirtingų figūrų dėliojimui
 sudedamieji paveikslėliai ar mozaikos, kuriuos galima sudėlioti ant grindų
 skirtingo dydţio kibirai ir padėklai ţaidimams su smėliu ir vandeniu
 figūrėlės tešlai pjaustyti
 šablonai ar trafaretai
 skirtingų formų kaladėlės
 karoliukai
Daiktai, skirti derinimui ir rūšiavimui pagal spalvą
 karoliukai
 sagos
 kaladėlės
 šaškės
 kreidelės ar pieštukai
 nėriniai
 kuoleliai
 medţiaga
 popierius
 plastikinės lėkštės, puodeliai ar stalo įrankiai
 kilimėliai
 lankai
 kamuoliai
 saldainiai
 siūlų ritės
 vata
 balionai
 dėţės
 sąvarţėlės popieriui
 limpamas popierius ir popierinės figūros
 plastmasiniai dangteliai
 plastmasinės konstruktorių detalės
 šiaudeliai
 mašinėlės
 plastilinas
 daţai
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Daiktai, skirti derinimui arba rūšiavimui pagal dydį (didelis/maţas)
 maţesnės lėkštutės/didesnės lėkštės
 miniatiūrinis puodelis/realaus dydţio puodelis
 realaus dydţio puodelis/puodelis sultiniui
 maţa ţaislinė kaladėlė/didelė ţaislinė kaladėlė
 A5 formato popieriaus lapai / A4 formato popieriaus lapai
 maţa marškinių sagutė / didelė palto saga
 miniatiūrinė knygelė / didelė paveikslėlių knyga
 stalo teniso kamuoliukas / teniso kamuoliukas
 teniso kamuoliukas / futbolo kamuolys
 maţas kvadratinis medienos gabalėlis / didelis kvadratinis medienos gabalėlis
 maţa dėţutė tabletėms arba sagoms / didelė dėţė batams
 dribsnių maišelis vienai porcijai / dribsnių pakuotė visai šeimai
 miniatiūriniai objektai / realaus dydţio objektai
 maţas ţiogelis / didelis ţiogelis
 maţa sąvarţėlė / didelė sąvarţėlė
 maţesni lėlių baldai ir atributai / didesni lėlių baldai ir atributai
 rankšluostis rankoms / didelis rankšluostis
 viešbučio dydţio muilas / normalaus dydţio muilas
 maţa dantų pastos tūbelė / didelė dantų pastos tūbelė
 maţytis kelioninis šampūno buteliukas / didelis šampūno butelis visai šeimai
 kelioninis ţadintuvas / įprastinis pastatomas ţadintuvas
 maţas ţaislinis kibirėlis / didelis ţaislinis kibirėlis
 skirtingų dydţių tara: dubenys, plastikinės priešpiečių dėţutės, kepimo formos
 lėlių drabuţėliai / vaikai drabuţiai
 miniatiūrinis paveikslėlis / didelis paveikslas su rėmais
 vaiko dantų šepetukas / suaugusiojo dantų šepetukas
 maţi nugludinti ţvirgţdo gabalėliai arba akmenukai / dideli ţvirgţdo gabalai ir akmenys
 kišeninės šukos / įprastinio dydţio šukos
Daiktai, skirti derinimui arba rūšiavimui pagal dydį (ilgas/trumpas)
 virvelė arba vilnoniai siūlai
 pieštukai, rašikliai arba kreidelės
 kreidos gabalėliai
 popieriaus atraiţos
 ţaisliniai traukinukai
 ţaislinės mašinėlės arba autobusiukai
 šiaudeliai
 čiulpinukų koteliai
 medţio gabalėliai
 pypkių valikliai
 rafijos juostelės
 šalikai
 kaspinai
 kojinės
 dirţai
 kaklaraiščiai
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plunksnos
vėriniai ir apyrankės
batų raišteliai
ţolynai arba vytelės
liniuotės
ţvakės

Daiktai, skirti derinimui arba rūšiavimui pagal dydį (storas/plonas)
 knygos
 medinės kaladėlės
 popieriaus pluoštai
 ant popieriaus nubrėţtos linijos
 duonos riekės
 medţiagos gabalai
 linoleumo atraiţos
 kilimo atraiţos
Rinkitės panašius daiktus, kurie skirtųsi tiktai savo pločiu, ne ilgiu, dydţiu ir t.t.















Daiktai, skirti derinimui arba rūšiavimui pagal formą
kietos geometrinės figūros
dėţės
karoliukai
sagos
balionai
formos iš tešlos
formos iš plastilino
forminiai sausainiai
plastikinės formos iš konstruktorių
plastmasiniai arba kartoniniai šablonai
dėlionių detalės
formos iš limpamo popieriaus
kartoninės arba popierinės iškarpos
trafaretai

Padėklai rūšiavimui
 kepimo formos
 popieriniai puodeliai
 plastikinės lėkštės
 iš vytelių pinti krepšiai
 dėţės
 kartoninės dėţutės arba kitokia tara
 skardinės nuo sausainių
 tuščios kiaušinių dėţutės
 plastikiniai puodeliai be ąselių
 plastikiniai gėlių vazonai
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Derinimui ir rūšiavimui skirtus daiktus galima panaudoti uţduotims, kurių metu reikia nustatyti seką.
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Ţaislus, medţiagas ir priemones galima įsigyti uţsisakius paštu iš šių kompanijų:
Didţioji Britanija
"Early learning centre"
South Marston
Marston Park
Swindon SN3 4TJ
www.elc.co.uk

"Speechmark Publishing Ltd"
Telford Road
Bicester
Oxon OX26 4LQ
www.speechmark.net

"TFH"
76 Barracks Road
Sandy Lane Industrial
Estate
Stourport-on-Severn
Worcestershire DY13 9QB
www.tfhuk.com
"Winslow Catalogue (ROMPA)"
Goyt Side Road
Chesterfield
Derbyshire S40 2PH
www.winslow-cat.net

"Taskmaster"
Morris Road
Leicester LE2 6BR
www.taskmasteronline.co.uk
Jungtinės Amerikos valstijos
"PCI Educational Publishing"
12029 Warfield
San Antonio
TX 78266
www.pcicatalog.com

"The Speech Bin"
1965 Twenty-Fifth Avenue
Vero Beach
FL 32960
www.speechbin.com

"Pro-Ed"
8700 Shoal Creek Boulevard
Austin
TX 78757-6897
www.proedinc.com

"Super Duper School Company"
PO Box 24997
Greenville
SC 29615
www.superduperinc.com

"S&S Worldwide"
75 Mill Street
PO Box 515
Colchester
CT 06415
www.snswwide.com

197

"Ankstyvieji įgūdţiai..." knygų serija
Kasdieninio rūpestingo darbo su klientais metu, "Speechmark" knygų serija "Ankstyvieji įgūdţiai..."
pelnė pavydėtiną reputaciją kaip pagrindinis kiekvieno kalbos ir kalbėjimo specialisto darbo šaltinis.
Išleistos šios serijos knygos:
Naomi Benari "Ankstyvieji judėjimo įgūdţiai"
Ši penktoji "Winslow" leidyklos "Ankstyvųjų įgūdţių" serijos knyga buvo sukurta kiekvienam,
namuose, mokykloje ar gydymo įstaigoje besirūpinančiam labai ankstyvo amţiaus vaikais, ir norinčiam
suţinoti, kaip judėjimas gali padėti tobulinti paţinimą, emocijas ir fizinę būklę.
Diana Williams "Ankstyvieji klausymosi įgūdţiai"
"Ankstyvieji klausymosi įgūdţiai" – tai labai praktiškas, išsamus ir veiksmingas vadovas, skirtas
profesionalams, dirbantiems su ikimokyklinio ar vyresnio amţiaus vaikais, kurie turi ypatingų poreikių.
Jame aprašyta daugiau nei 200 uţsiėmimų. Leidţiama daryti visų aprašų fotokopijas.
Charlotte Lynch ir Julia Kidd "Ankstyvieji bendravimo įgūdţiai"
Šioje naujai išleistoje ir redaguotoje vienoje populiariausių "Ankstyvųjų įgūdţių" serijos knygų,
autoriai atnaujino ir papildė savo mintis apie ugdymą ir terapiją, dirbant su ikimokyklinio amţiaus
vaikais ir jų šeimomis.
Jackie Cooke "Ankstyvieji jusliniai įgūdţiai"
Tai praktinių ir pramoginių uţsiėmimų, susijusių su rega, lytėjimu, skoniu ir kvapu, vadovas. Šis
nepamainomas šaltinis dirbant su maţais vaikais išskiria pagrindinius tokio darbo principus ir tikslus.
Po to pateikiami šeši lengvai pritaikomi praktinės medţiagos skyriai, kuriuose apibūdinami jusles
tobulinantys pagrindiniai, kasdieniai uţsiėmimai, ţaidimai ir nagrinėtinos temos.
Diana Williams "Ankstyvieji vizualiniai įgūdţiai"
Ši neseniai "Ankstyvųjų įgūdţių" seriją papildţiusi knyga yra skirta profesionalams, dirbantiems su
vaikais, kurių vizualinio suvokimo įgūdţiai nėra pakankamai išvystyti dėl vėluojančio kalbos
vystymosi ar kitų bendravimo sunkumų. Tai praktinis vadovas, kuriame aprašomi uţsiėmimai,
suplanuoti taip, kad stimuliuotų ir plėtotų vizualinio dėmesio ir diskriminacinius įgūdţius. Galima
daryti uţsiėmimų aprašų fotokopijas.
Tai tik keletas iš daugelio "Speechmark" terapijai skirtų leidinių. Uţsisakius atsiunčiame nemokamą
katalogą. Jei norite gauti papildomos informacijos, prašome susisiekti su mumis.
Susiję leidiniai
"Vaikų fonologijos vadovas", Lesley Flynn ir Gwen Lancaster;
"Dizartrija: vadovas", Sandra Robertson, Barbara Tanner ir Fay Young;
"Mikčiojimas: metodinės medţiagos vadovas", Jackie Turnball ir Trudy Stewart;
"Balsas ir kaip jį naudoti: vadovas", Stephanie Martin ir Lyn Darnley.
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"Ankstyvieji vizualiniai įgūdţiai"
Diana Williams įgijo kalbos ir kalbėjimo terapeuto kvalifikaciją Londono Ţmonių bendravimo
sutrikimų mokykloje 1983 m. Įgijusi kvalifikaciją ji mokyklose ir vaikų darţeliuose keletą metų dirbo
su bendravimo sunkumų turinčiais vaikais. Ji yra viena iš "Speechmark" leidyklos išleistos knygos
"Dirbant su vaikų kalba" autorių, tos pačios leidyklos išleistos knygos "Ankstyvieji klausymo įgūdţiai"
autorė.
1992 m. Diana įgijo kalbos terapeutės, dirbančios su kurčiais ţmonėmis, magistro laipsnį Londono City
universitete. Jos tyrinėjamos sritys yra ugdymo personalo apmokymo programų efektyvumas dėmesio
ir klausymosi sunkumų valdyme. Šiuo metu ji tyrinėja multimedijos panaudojimą, siekiant išmokyti
studentus klinikinio bendravimo įgūdţių. Autorė dirba Croydon'e.
"Speechmark" praktinių uţduočių knyga
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"ANKSTYVI VIZUALINIAI ĮGŪDŢIAI"
Šis praktinis vadovas, kurio medţiagą galima kopijuoti, bus maloniai sutiktas visų specialistų,
dirbančių su vaikais, turinčiais nepakankamai išsivysčiusius regimojo suvokimo įgūdţius, paprastai
siejamus su vėluojančiu kalbos vystymusi ir kitais bendravimo sunkumais.
Dauguma aprašytų uţsiėmimų yra neverbalinio pobūdţio, taigi tinka vaikams, kurių šnekamoji
kalba yra ribota, įskaitant ir kurčius vaikus, vaikus su juslių sutrikimais, sergančius autizmu
arba turinčius mokymosi sunkumų.
Knyga siūlo regimojo suvokimo uţduotis, sukurtas taip, kad padėtų vystyti tokių specifinių
sąvokų, kaip spalva, dydis ir forma, suvokimą; šios uţduotys gali būti ir dėmesio treniravimo
programos dalis.
Sudaro vieną iš šios knygų serijos tomų: "Ankstyvieji jusliniai įgūdţiai", "Ankstyvieji
bendravimo įgūdţiai" ir "Ankstyvieji klausymo įgūdţiai".
TURINYS
Ţiūrėk ir mokykis
Paţiūrėk į mane
Ţiūrėkime kartu
Ţiūrėk ir sek akimis
Apsiţvalgykime aplink
Vizualinis derinimas
Vizualinis rūšiavimas
Vizualinis sekos nustatymas
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