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VŠĮ “Psichologinio konsultavimo grupė” 

Lina Cirtautienė     Gintarė Meslinienė 



Turinys: 

• Elgesio ir dėmesio sutrikimą turintis vaikas. 

• Hiperaktyvus vaikas ugdymo įstaigoje – korekcijos 
galimybės : 

– Dėmesio sukaupimas 

– Laiko valdymas 

– Aplinkos organizavimas 

– Užduočių pateikimas 

• Intensyvios emocijos ir pozityvaus elgesio modeliavimas. 



• Hiperaktyvus vaikas tai... 

• Man sunkiausia dirbant su šiais vaikais ... 

• Man padėtų dirbant su hiperaktyviais vaikais, jeigu... 

• Mane labiausiai liūdina, kelia pyktį, nerimą darbe su šiais vaikais... 

• Mane labiausiai džiugina šiame darbe... 

 



 

Hiperaktyvus 
vaikas 

Bausti hiperaktyvų vaiką tai tas pats,  

kas bausti vaiką, kurio viena koja 

trumpesnė,  

už tai, kad jis šlubuoja. 



Dėmesio ir hiperaktyvumo sutrikimai  

• Dėmesio trūkumo sutrikimas (ADD) 

• Hiperaktyvumo sutrikimas (HD) 

• Dėmesio trūkumas ir hiperaktyvumo sutrikimas (ADHD) 



DIAGNOZUOTI BŪTINI 8 IŠ ŠIŲ IŠVARDINTŲ POŽYMIŲ:  

• 1. Dažnai nenustygsta, mosuoja rankomis ar kojomis, rangosi 

• 2. Sunku sėdėti ramiai, kai to reikalaujama.  

• 3. Lengvai išsiblaško nuo pašalinių dirgiklių.  

• 4. Sunku sulaukti žaidimų eilės ir pan.  

• 5. Dažnai skuba atsakyti į klausimus, nors dar nebaigiama paklausti.  

• 6. Sunku laikytis kitų instrukcijų, ne dėl priešiško elgesio ar nesugebėjimo suprasti. 

• 7. Sunku sukaupti dėmesį atliekant tam tikras užduotis ar žaidžiant.  

• 8. Dažnai pereina nuo vienos nepabaigtos veiklos prie kitos.  

• 9. Sunku žaisti tyliai.  

• 10. Dažnai pernelyg daug kalba.  

• 11. Dažnai trukdo kitiems, pvz., įsikiša į kitų vaikų žaidimus.  

• 12. Dažnai atrodo, kad neklauso, kas yra sakoma.  

• 13. Dažnai pameta daiktus, būtinus užduotims ar veiklai mokykloje, namuose. 

• 14. Dažnai imasi fiziškai pavojingos veiklos, neatsižvelgdamas į pasekmes, ne dėl nuotykio ieškojimo 

 

Požymiai pasireiškia iki 7 metų ir tęsiasi  daugiau nei 6 mėnesius. 



 

•Laikrodis 

•Dienotvarkė  

•Pertraukos  

•Kalendorius 

•Prioritetų nustatymas 

Dėmesio 
sukaupimas 

Laiko valdymas 

Aplinkos 
organizavimas 

Užduočių 
pateikimas 



 

 

• Darbo vieta 

• Darbo priemonės 

• Žymėjimas  

• Taisyklės 

Dėmesio 
sukaupimas 

Laiko valdymas 

Aplinkos 
organizavimas 

Užduočių 
pateikimas 



• Motyvacija 

• Užduotys 
dėmesingumui 

• Aktyvūs ugdymo 
metodai 

• Savistabos ugdymas 

•  Pomidoro technika 
Dėmesio 

sukaupimas 
Laiko 

valdymas 

Aplinkos 
organizavim

as 

Užduočių 
pateikimas 



• Trumpos 

• Suskaidytos 

• Pateiktos etapais 

• Verbalinis ir vizualinis 
pateikimas 

• Aktyvios ir praktinės 

• Atraminė medžiaga 

 

Dėmesio 
sukaupima

s 

Laiko 
valdymas 

Aplinkos 
organizavi

mas 

Užduočių 
pateikimas 
ir ugdymo 
metodai 



Pykčio „anatomija“ 



Agresyvus vaikas 

Pyktis atkuria pusiausvyrą 



Agresijos laiptai 

Nesutikimas. 
Grasinimas 
žodžiu arba 
gestais. 

Nuosavybės 
niokojimas. 

Gyvūnų žalojimas 
ar žudymas. 

Fiziškas kitų ar 
savęs žalojimas. 

Smurto 
naudojimas 
siekiant stipriai 
sužaloti arba 
nužudyti. 



Agresijos rūšys: 

• Reaktyvi agresija: 
• Staigus pyktis, 

• Sukauptas pyktis, 

• Gilus pyktis. 

 

• Proaktyvi agresija. 



Pykčio algoritmas “praktiškai” 

 I žingsnis 

II žingsnis 
III žingsnis 

IV žingsnis 





AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
WWW.PKG.LT  
PKG@PKG.LT 


