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1. ĮVADAS

Fizinio aktyvumo veiklose gali dalyvauti kiekvienas vaikas – tiesiog nepalankiai susiklostęs kontekstas lemia 
jų ribotas galimybes dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose.  Autizmui būdingi simptomai – socialinės 
sąveikos sutrikimas, kalbinio ir nekalbinio  bendravimo sutrikimas bei ribotas pasikartojantis elgesys, tinka-
mos savalaikės pagalbos nuo ankstyvo amžiaus trūkumas, kuomet vaikams nepadedama išsiugdyti reikiamų 
komunikacinių gebėjimų, apriboja dalyvavimo ugdomojoje veikloje perspektyvas. 

Neretai su vaikais dirbantiems specialistams pritrūksta kompetencijos ar noro, o vaikų tėvų baimės, šeimos 
logistika, materialinė padėtis bei visuomenėje dominuojantis požiūris, kad raidos sutrikimų turintys vaikai 
nieko nesugeba, apsunkina vaikų įtrauktį į sportines veiklas. Kaip rodo tyrimai, įtraukiojo ugdymo realiza-
vimui trukdo nepalankios mokytojų nuostatos, negebėjimas nustatyti mokinių poreikių ir tinkamai organi-
zuoti jų ugdymo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimų vertinimo spragos. Mokytojai, 
sporto specialistai tarsi yra už integraciją, bet kartu bijo, kad jiems teks didesnis pasirengimo ugdomosioms 
veikloms krūvis, jie nežino sutrikimų pobūdžio, jie laiko iššūkiu mokinių skirtybes, poreikį individualizuoti 
veiklos užduotis, o negalią turinčių mokinių  buvimas bendrojo ugdymo mokykloje vis dar nėra natūralus ir 
savaime suprantamas.

Individuali pagalba vaikui daugiau siejama ne su paties mokytojo, sporto trenerio veikla, bet su pagalbos 
specialistų, mokytojų padėjėjų, kuriems perkeliamos ne tik pagalbos, bet ir ugdymo turinio ir metodų pritai-
kymo pareigos, funkcijomis.

Augant raidos sutrikimų turinčių vaikų skaičiui, kuomet net oficialiais duomenimis jų padaugėjo nuo 1308 
(2015 m.) iki 2257 (2019 m.),o bendrai šalies ugdymo įstaigose mokantis apie 40 tūkstančių specialiųjų ugdy-
mo poreikių turinčių vaikų bei stiprėjant požiūriui, kad negalią turintys vaikai turi mokytis kartu bendrojo la-
vinimo, o ne specialiosiose mokyklose, jau šiandien reikia spręsti pedagogų ir sporto specialistų kvalifikacijos, 
aplinkos pritaikymo, padėjėjų skaičiaus didinimo, ugdymo turinio pritaikymo ir vaikų pasiekimų vertinimo 
problemas. 

Siekdami palengvinti mokytojų, jų padėjėjų, sporto specialistų veiklą ir norėdami sudaryti geresnes ugdy-
mosi galimybes negalią turintiems vaikams, parengėme šį metodinį leidinį. Leidinyje paprasta ir patrauklia 
forma pateikiama pagrindinė praktinė informacija, kaip organizuoti raidos sutrikimų turinčių vaikų sportinę 
veiklą; analizuojama, kodėl raidos sutrikimų turintys vaikai „nenori“ sportuoti, aptariami raidos sutrikimų tu-
rinčių vaikų ypatumai bei iššūkiai, su kuriais susiduriama fizinio aktyvumo veiklose; pateikiamos metodinės 
rekomendacijos ir metodų apžvalga; pateikiami užsiėmimų planai, vizualinės pagalbos priemonės (kortelės 
ir darbotvarkės); aprašomos raidos sutrikimų turinčių vaikų pasiekimų vertinimo problemos ir pateikiami 
pavyzdžiai, kaip įvertinti jų pažangą. VŠĮ „Švietimo pagalbos projektai“ šiame leidinyje pateikiamus fizinio 
aktyvumo planavimo pavyzdžius ir užduotis, konkrečius pratimus išbandė 2019 – 2021 m. tiesiogiai dirbdami 
su įvairaus amžiaus ir gebėjimų autizmą ir kitus raidos sutrikimų turinčiais vaikais. 
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Šiame leidinyje akcentuojamas vienas plačiausiai pasaulyje taikomų metodų dirbant su autizmo spektro 
sutrikimą turinčiais vaikais – taikomoji elgesio analizė. Ši metodika Lietuvoje taikoma daugiausia privačių 
paslaugų teikėjų ir vis nepasiekianti valstybinių ugdymo, pagalbos, sporto įstaigų, gali būti efektyviai nau-
dojama fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Taikomoji elgesio analizė padeda išmokyti norimo elgesio, įveikti 
raidos sutrikimų sąlygojamas dalyvavimo kliūtis, padeda palaikyti tinkamą motyvaciją, parinkti tinkamus 
teigiamo elgesio pastiprinimo  ir pagalbos būdus. Siekdami didesnio užsiėmimų veiksmingumo ir geresnio 
vaikų įsitraukimo į fizinio aktyvumo veiklas, siūlome remtis leidinyje pateikiamais taikomosios elgesio anali-
zės principais.

Mūsų praktika rodo, kad negalią turintys vaikai nori sportuoti, būti kartu su bendraamžiais, todėl tikimės, kad 
šis leidinys padės  šiems vaikų, jų šeimų norams ir svajonėms tapti realybe, juk tinkamai dirbant - tai įmanoma.
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2. SUTRIKIMŲ TURINČIŲ VAIKŲ RAIDOS YPATUMAI IR  
JŲ ĮTAKA DALYVAVIMUI SPORTINĖSE VEIKOSE

Fizinis aktyvumas ne tik pagerina psichologinę asmens būklę, bet ir teigiamai veikia centrinės nervų sis-
temos procesus, nuotaiką, palengvina socialines, psichines, protines funkcijas (Carmeli ir kt., 2005). Fizinis 
krūvis skatina širdies ir kraujagyslių veiklą, gerina raumenų jėgą, ėjimo greitį, funkcinį mobilumą, padidina 
asmens savivertę (Johnson, 2009). Be to, fizinei ir sportinei veiklai būdingas socialinis aspektas – tai yra vienas 
iš socialinės įtraukties būdų, padedančių vaikams, turintiems raidos sutrikimų, prisitaikyti visuomenėje. 

Niekam nekyla abejonių, kad dalyvavimas fizinio ugdymo ir sportiniuose užsiėmimuose yra naudingas kie-
kvieno žmogaus sveikatai ir socialinei bei emocinei adaptacijai. Reguliarus fizinis aktyvumas yra būtinas 
normaliam raumenų tonusui, raumenų jėgai ir sąnarių funkcijai palaikyti, lėtina antrinių komplikacijų susi-
formavimą. Tinkama raumenų jėga yra susijusi su didėjančia kaulų mase, apsaugo nuo pakenkimo krentant, 
padeda atlikti kasdienes veiklas (Murphy ir kt., 2008).

Tačiau yra nustatyta, kad sutrikusios raidos vaikai fizinio ugdymo ir sportinėse veiklose dalyvauja žymiai 
rečiau negu įprastos raidos vaikai (Marquis ir Baker, 2015). Tai susiję su tuo, kad dalyvaudami sportiniuose 
užsiėmimuose raidos sutrikimų turintys vaikai ir jaunuoliai neretai susiduria su neigiama patirtimi. Jei tenka 
dalyvauti komandinėje veikloje, jie patiria kur kas didesnį stresą nei įprastos raidos vaikai ir sulaukia bendra-
amžių priešiškumo bei nepasitenkinimo.

Remiantis moksline literatūra ir praktine patirtimi, galima išskirti tam tikrus individualius veiksnius, susijusius 
su vaikų, turinčių raidos sutrikimų, dalyvavimu fizinėje veikloje – tai pats vaikas, šeima ir visuomenė. 

Aktyvi veikla vaikams su raidos sutrikimais – didelis išbandymas. Fizinį aktyvumą sunkina neurologiniai trik-
džiai, didelis energijos ir ištvermės poreikis, psichinės ir emocinės problemos. Daugeliui vaikų dėl sensorinės 
integracijos sutrikimų sunku prisitaikyti naujoje vietoje, suprasti ir vykdyti nurodymus, būti dideliame būryje. 
Didelę reikšmę turi ir elgesio problemos. Vaikai, turintys raidos sutrikimų, žymiai dažniau turi ir elgesio sutri-
kimų. Kaip teigiama literatūroje, elgesio problemų turi 31–50 procentų vaikų arba jų pasitaiko 2,5–4 kartus 
dažniau negu bendroje vaikų populiacijoje (Emerson ir kt., 2007). 

Taip pat vaikams, turintiems raidos sutrikimų, sunku kurti santykius su bendraamžiais, dalyvauti komandinė-
je veikloje. Jie įgiję mažiau socialinės kompetencijos, todėl sunkiau priimami įprastinės raidos vaikų, o ypač 
didelis nepasitenkinimas jaučiamas turintiems išvaizdos, elgesio ar kitų sutrikimų. Todėl sportiniuose užsiė-
mimuose dažniau dalyvauja vaikai, turintys socialinių įgūdžių ir patiriantys mažiau elgesio sunkumų, į fizines 
veiklas dažniau įsitraukia berniukai. Ypač retai sportine veikla užsiima vaikai, kuriems nustatytas sindromas, 
susijęs su nutukimu, sutrikusia motorine raida ir motoriniu planavimu, sergantys epilepsija ir dažnomis kvė-
pavimo infekcijomis (Marquis ir Baker, 2015). Nenoriai į sportinę veiklą įtraukiami vaikai, kuriems būdingi 
sunkesni intelekto sutrikimai. 
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Vaikai, turintys raidos sutrikimų, būna labai prisirišę prie tėvų, ypač mamos, todėl daugelis sprendimų pri-
klauso nuo šeimos nuomonės bei nuostatų. Pasirodo, kad vaiko dalyvavimas sportinėje veikloje priklauso 
nuo mamos išsilavinimo, dalyvavimo darbinėje veikloje, teigiamo jos požiūrio į sportą ir integraciją į visuo-
menę. Įvairios tėvų baimės, visuomenės stigmos ir mitai taip pat sunkina vaikų įtrauktį į fizinio ugdymo ir 
sportines veiklas. Be to, didelę įtaką turi ir šeimos logistika: vienas vaikas negali pasiekti sporto salės, jam 
būtinas palydovas, kuris padėtų nuvykti į treniruotės vietą. Taip pat dalyvavimas sportiniuose užsiėmimuose 
priklauso nuo šeimos materialinės padėties, treniruočių kainos, aplinkos pritaikymo, transporto, laiko ir pan. 
(Darcy ir kt., 2020). 

Ne mažiau svarbi priežastis – nepalankus požiūris į neįgaliuosius, susijęs su visuomenėje vyraujančiu stigma, 
kad vaikai, turintys raidos sutrikimų, nieko nesugeba, todėl jų įtraukimas į veiklas tėra laiko švaistymas. Daž-
nai ir patys vaikai juos supančią aplinką apibūdina kaip nedraugišką, nes apie save girdi neigiamų, pašaipių 
atsiliepimų, net patiria patyčių. Tad retesnis vaikų, turinčių raidos sutrikimų, dalyvavimas sportinėje veikloje 
gali būti susijęs su tuo, kad raidos sutrikimai vis dar laikomi liga, kurią reikia gydyti. Dėl šios priežasties raidos 
sutrikimų turintys vaikai dažniausiai nukreipiami ne į sportinius užsiėmimus, o į kineziterapiją. 

Be to, daugelis trenerių ir instruktorių, neišmanydami sutrikimų ypatumų, nesijaučia kompetentingi orga-
nizuoti fizinių veiklų ir sportinių užsiėmimų. Dažnai, žymiai labiau nei reikėtų, bijomasi traumų, susižeidimų, 
galimų sveikatos komplikacijų, todėl manoma, kad raidos sutrikimų turintiems vaikams netinka sportiniai 
užsiėmimai. Reikia suprasti, kad fizinis aktyvumas naudingas visiems vaikams – tiesiog kartais su vaikais dir-
bantiems specialistams pritrūksta kompetencijos ar motyvacijos ir noro.   

Dalyvavimas sportiniuose užsiėmimuose labai svarbus fizinę negalią turintiems vaikams. Nustatyta, kad da-
lyvavimas sportinėje veikloje pagerina fizinę ir psichinę sveikatą, socialinę adaptaciją, asmens saviraišką ir 
savivertę, teigiamą nuotaiką (White ir kt., 2011).

Jaunuolių, turinčių raidos sutrikimų, dalyvavimas parolimpinėse sportinėse veiklose gerokai sumažina el-
gesio problemas (Özer ir kt., 2012), veda į socialinę įtrauktį, skatina bendravimą, socialinių įgūdžių įgijimą, 
draugystę (Puce ir kt., 2017). Suteikus tinkamą pagalbą, vaikai, turintys fizinę negalią, gali užsiimti sportu, 
pradedant krepšiniu, šokiais ir baigiant plaukimu bei daugeliu kitų veiklų (Wright ir kt., 2019).

Vaikų, turinčių sutrikimų, raidos ypatumai, darantys įtaką fizinio aktyvumo ir 
sporto užsiėmimams 

Norint sėkmingai organizuoti sportines veiklas, reikėtų susipažinti su vaikų, turinčių sutrikimų, raidos ypatu-
mais (McMahon ir kt., 2020). 

Dažnai raidos sutrikimų turintys vaikai negeba įsitraukti į bendras veiklas. Jų socialinė kompetencija yra žema, 
todėl patiriamas nerimas gali gerokai sutrikdyti dalyvavimą bendrose veiklose. Nerimastingas vaikas blogiau 
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supras nurodymus, blaškysis, dažnai atliks daug bereikalingų judesių, atrodys nesusikaupęs, neatidus. Nesu-
pratęs instrukcijų, vaikas neatliks pratimų, atrodys tingus ir nepaklusnus. 

Dėl pažintinės raidos ir sensorinių ypatumų daugelis sutrikusios raidos vaikų gali nesuprasti, kas jam yra 
sakoma. Triukšminga aplinka, daug žmonių ir kiti veiksniai apsunkina ir taip dažnai menką kalbos suvokimą, 
todėl vaikai gali atrodyti gerokai sutrikę ir negebantys atlikti užduočių. 

Taip pat vaikams, turintiems raidos sutrikimų, būdingas judesių nerangumas. Proprioceptinės sistemos su-
trikimai (savojo kūno nesuvokimas aplinkoje), neurologinės problemos (sutrikusi kūno padėties kontrolė, že-
mas raumenų tonusas, sumažėjusi raumenų jėga), motorinio planavimo sutrikimai, motyvacijos dalyvauti ak-
tyviuose žaidimuose stoka, greitas nuovargis sukelia judėjimo sunkumų. Dėl motorinio planavimo sutrikimų 
sunku pamėgdžioti pratimus ir juos atlikti taip, kaip reikalauja treneris. 

Nesuvokę užduoties, bet gavę trenerio pastabą, vaikai jaučiasi nesaugiai, gali užsigauti ir net supykti. Dėl 
impulsyvaus atsako gali demonstruoti netinkamą elgesį (rėkti, mojuoti rankomis, suduoti kitam asmeniui ir 
pan.).

Praktiniai patarimai organizuojant fizinio ugdymo ir sporto užsiėmimus

• Fizinio ugdymo ir sportiniai užsiėmimai kruopščiai planuojami, numatomi tikslai ir uždaviniai, veikla 
orientuojama į funkcinį tikslą. Suprantami ir pasiekiami tikslai skatina vaiko motyvaciją atlikti vieną ar 
kitą veiklą.  

• Būtina nustatyti, koks veiklos tipas labiau tinka vaikui – individualus ar grupinis. Svarbu atsižvelgti į kon-
kretaus vaiko ypatybes. Vaikams, turintiems sunkių motorinio planavimo sutrikimų, rekomenduotini in-
dividualūs užsiėmimai, o turintys lengvesnių sutrikimų gali dalyvauti grupinėje veikloje. 

• Programa turi būti individuali. Svarbu atsižvelgti į konkretaus vaiko sugebėjimus ir ypatybes. Daugeliui 
vaikų instrukcijas būtina pateikti vaizdu naudojant nuotraukas, paveikslėlius, simbolius. 

• Žodinės instrukcijos pateikiamos aiškiais, trumpais sakiniais, parodoma, ką vaikas turėtų atlikti. Pradeda-
ma nuo paprastesnių pratimų ir palaipsniui einama prie sunkesnių. 

• Bet koks vaiko elgesys yra kalba, todėl svarbu suprasti, išsiaiškinti, ką vaikas savo elgesiu sako. Visada 
geresnių rezultatų pasiekiama pasitelkus teigiamas paskatas ir pastiprinimus.

• Sėkmės pojūtis yra didžiausia motyvacija aktyviai dalyvauti net sunkiose veiklose, todėl per visus užsiė-
mimus būtini nuolatiniai pagyrimai ir paskatinimai už vaiko įdėtas pastangas. 
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Vaikų, turinčių intelekto sutrikimų, raidos ypatumai

Priklausomai nuo intelekto sutrikimo lygio, vaikai skirtingai reaguoja į aplinką, nevienodai supranta nurody-
mus, turi pažintinės raidos, motorikos, kalbos ir socialinės adaptacijos problemų. 

Lengvą intelekto sutrikimą turintys asmenys kasdieniame gyvenime gyvena taip, kaip ir daugelis žmonių: jie 
geba organizuoti savo gyvenimą, pasirūpina savimi. Tačiau tokių sutrikimų turinčių vaikų abstraktūs ir logi-
niai gebėjimai yra žemesni nei įprastinės raidos bendraamžių, todėl greitai priimti sprendimus jiems būna 
sunkiau. Be to, jų kalbos gebėjimai yra menkesni, žodynas skurdus. Lengvą intelekto sutrikimą turintiems vai-
kams sunku pamatyti bendrą vaizdą, apibendrinti, susieti veiklas, numatyti galimas pasekmes ar priežastis. 

Vidutinio intelekto sutrikimą turintys asmenys sunkiai prisitaiko naujoje aplinkoje. Jų abstraktus mąstymas 
yra sutrikęs, dominuoja trumpalaikė atmintis, jie dažnai nesuvokia skaičiaus sąvokos, sunkiai sukoncentruoja 
dėmesį, greitai išsiblaško. Tokių sutrikimų turintys vaikai yra pakankamai judrūs, ganėtinai aktyvūs, moka 
bendrauti, bet fizinę veiklą reikia organizuoti ir vaikus motyvuoti taip, kad jie pajustų sėkmę. 

Sunkių intelekto sutrikimų turintiems asmenims reikalinga nuolatinė pagalba. Jų kognityviajai raidai būdingi 
ryškūs loginių ryšių sutrikimai, kalbos supratimo ribotumas; silpni buitiniai ir higieniniai įgūdžiai. Tokių sutriki-
mų turintys vaikai supranta labai paprastus nurodymus, jiems reikia parodyti veiklas ir mokyti jas mėgdžioti. 

Sutrikusio intelekto vaikai dažnai turi žemą raumenų tonusą, patiria pusiausvyros ir koordinacijos, motorinio 
planavimo problemų. Sunkiai valdydami savo kūną, vaikai dažnai patiria nesaugumo jausmą, menkai tole-
ruoja didesnį fizinį krūvį, todėl motyvacija dalyvauti fizinėse ir sportinėse veiklose būna žemesnė nei įprasti-
nės raidos vaikų. Neretai nepasitenkinimas ar nuovargis parodomas netinkamu elgesiu, labai apsunkinančiu 
dalyvavimą individualioje ar komandinėje veikloje.  

Pabrėžtina, kad didelę reikšmę vaiko sportiniam ir fiziniam aktyvumui turi vaiko ir trenerio santykiai. Pasi-
tikėjimu ir palaikymu grįstas ryšys su treneriu skatina vaiko norą ir aktyvų įsitraukimą į fizines bei sportines 
veiklas. 

Vaikams, turintiems Dauno sindromą, ypač rekomenduotina dalyvauti sportinėje ir fizinio aktyvumo progra-
moje. Nors jų raumenų tonusas žemas, raumenų jėga silpna, įvertinus kaklo raiščių stabilumą, jie įtrauktini 
į fizinius užsiėmimus, nes dalyvavimas sportinėje veikloje ne tik gerina funkcinius rodiklius, bet ir suteikia 
pasitenkinimą, gerina gyvenimo kokybę (Fragal-Pinkham ir kt., 2005).
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Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, raidos ypatumai

Vaikai, turintys ASS, nesugeba formuoti socialinių santykių, mieliau renkasi vienatvę negu bendravimą, daž-
nai yra abejingi kitiems žmonėms, nesupranta socialinio konteksto. Kartais šie vaikai bendrauja su žmonėmis, 
bet jų bendravimas pasižymi formalumu, todėl jie nesukuria pasitikėjimu grįstų santykių. Vyresni vaikai, tu-
rintys ASS, patiria sunkumų palaikydami pokalbį, pritaikydami jį socialiniam kontekstui, dažniausiai atsako į 
užduotą klausimą vienu žodžiu ar trumpa fraze. Jiems būdingas ribotas kalbos supratimas. Vaikams sunku 
perteikti kitiems savo norus, bendraujant laikytis taisyklių, sulaukti savo eilės, kalbėti nepertraukiant paš-
nekovo, pajusti pašnekovo emocinę būklę. Vaikai nesuvokia visuomenės socialinių taisyklių, dėl empatijos 
stokos dažnai viską supranta pažodžiui, negali prognozuoti įvykių sekos. ASS turintys vaikai nemato visumos, 
nesusieja vieno veiksmo su kitu, nesuvokia jų ryšių, todėl kai kurių veiksmų išmoksta stereotipiškai. Šiems 
vaikams itin sunku prisitaikyti prie permainų, kurioms jie nepasirengę, ypač sutikti ir priimti naujus nepažįs-
tamus žmones. ASS turintys vaikai menkai domisi fizine veikla, ypač jei nesupranta veiklos sekos (MacDonald 
ir kt., 2011). Tačiau yra įrodyta, kad fizinis aktyvumas teigiamai veikia vaiko pažintinę, emocinę raidą, padeda 
sukaupti ir išlaikyti dėmesį, vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo užsiėmimai retina stereotipijų kiekį, pa-
gerina vaiko elgesį, sumažina nuovargį (Fragala-Pinkham ir kt., 2005).   

Praktiniai patarimai organizuojant fizinio ugdymo ir sporto užsiėmimus

• Svarbu atsiminti, kad vaikai, turintys ASS, nesupranta arba sunkiai supranta, ką kiti žmonės galvoja ir 
mąsto, kokiomis elgesio taisyklėmis vadovaujasi bendraudami su aplinkiniais. Tai tampa labai rimta pro-
blema būnant kolektyve (ypač paauglystėje). Būtent todėl reikia apsvarstyti tokio vaiko galimybes da-
lyvauti grupinėse veiklose. Taip pat svarbu padėti vaikui užmegzti santykius su draugais, skatinti vartoti 
kalbą, naudoti gestus, kūno kalbą, mimiką ir pan.

• Svarbu kalbėti paprasta, nesudėtinga kalba, kad vaikas galėtų suprasti sakomų žodžių reikšmę. Kalbėti 
reikia lėtai, taip, kad vaikui užtektų laiko suprasti ir atsakyti.

• Labai svarbus vizualinis informacijos pateikimas. Užsiėmimo veiklas reikėtų struktūruoti naudojant vai-
kui suprantamas vaizdinės komunikacijos priemones (nuotraukas, paveikslėlius). Naudinga taikyti vaiz-
dinę užsiėmimo dienotvarkę ir nuosekliai jos laikytis. Svarbu mokyti vaiką veiklą atlikti nuo pradžios iki 
pabaigos.

• Svarbu gerai suprasti vaiko socialinio bendravimo būdus ir ypatumus, žinoti, kas gali neigiamai paveikti 
vaiką, ir stengtis to išvengti. Santykius su vaiku reikėtų kurti išlaikant veiklos pastovumą ir rutiną.

• Svarbu bendrauti pozityviai ir draugiškai.
• Labai svarbu palaikyti vaiką, kai jis sutrinka, nežino, kaip elgtis įvairiose situacijose.  
• Svarbu prisiminti, kad vaikas, turintis ASS, gali bijoti šokinėti, plaukti ir pan. Jei verčiama dalyvauti veiklo-

se, kurios kelia baimę, stiprėja įtampa ir nerimas, kyla netinkamo elgesio problemų. Užsiėmimai turėtų 
būti trumpi, paprasti ir linksmi. 
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Kaip jau minėta, kad vaikas, turintis ASS, geriau suprastų ir įsimintų informaciją, ją reikėtų pateikti naudo-
jant vaizdinę medžiagą. Vaizdinė veiklos struktūra skatina savarankiškumą, padeda geriau orientuotis laike ir 
aplinkoje. Vaizdžiai pateikta užsiėmimo struktūra leidžia vaikui nuolat matyti ir žinoti, ką ir kur jis turės daryti 
konkrečiu metu, padeda suvokti veiklos seką. Taigi vaizdinė struktūra mažina nerimą ir stresą, nes leidžia 
vaikui iš anksto pasiruošti ir nusiteikti veiklų pokyčiams.

Šiuolaikinio mokslo duomenimis, fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių sveikatos rodiklių, turinčių įtakos 
žmogaus gyvenimo kokybei. Norint, kad sutrikusios raidos vaikai galėtų dalyvauti fizinio aktyvumo, laisva-
laikio ir sportinėse veiklose, būtina motyvuoti šeimą ir vaiką, suprasti jo raidos ypatumus, pritaikyti aplinką, 
šviesti visuomenę. Tik mūsų visų pastangomis galima pasiekti gerų rezultatų. 
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3. MOTORINIO PLANAVIMO SUNKUMAI TURINT RAIDOS SUTRIKIMŲ

Bendrosios motorikos sunkumai

Nors vaikai, turintys raidos sutrikimų, mažai kuo skiriasi nuo savo bendraamžių, jie neretai patiria judėjimo 
sunkumų. Tėvai pastebi, kad jų vaiko bendrosios motorikos įgūdžiai, lyginant su įprastos raidos vaikais, yra 
nepakankami ir atkreipia dėmesį, kad jų atžala natūralioje aplinkoje juda kitaip – namuose dažnai kliūva, ne-
rangiai juda žaidimų aikštelėje, atsisako piešti, niekaip neišmoksta savarankiškai apsirengti ar užsirišti batų 
raištelių. 

Į akis gali kristi netipiška vaiko eisena, kai einant velkamos, sukamos į vidų ar į išorę pėdos, einama pasis-
tiebus ant pirštų galų, nerangiai, judesiams trūksta laisvumo (Kaur ir kt., 2018). Be to, pastebėta, kad vaikai, 
turintys raidos sutrikimų, nenoriai įsitraukia į aktyvias veiklas. Kadangi kyla sunkumų išlaikant pusiausvyrą, 
šie vaikai linkę atsisakyti dalyvauti komandiniuose žaidimuose arba estafetėse, kur reikia įveikti kliūtis, ypač 
ant nestabilių paviršių (Fulceri ir kt., 2018). Visa tai lemia sunkumus, su kuriais raidos sutrikimų turintys vaikai 
susiduria augdami, kai mokosi važiuoti dviračiu, paspirtuku, čiuožti pačiūžomis, eiti viena linija ar stovėti ant 
vienos kojos. Siekdami įvaldyti šiuos įgūdžius, dėl balanso bei pusiausvyros stokos jie turi įdėti daug daugiau 
pastangų ir skirti daugiau laiko.

Nors vaikas, turintis raidos sutrikimų, yra fiziškai aktyvus, jo judesiai atliekant fizines veiklas atrodo nepakan-
kamai koordinuoti: pavyzdžiui, bėgdamas estafetėse rankas judina nesinchroniškai, sunkiau keičia bėgimo 
kryptį ir greitį, kyla sunkumų norint saugiai sustoti bei nuosekliai laikytis nurodytos estafečių veiksmų sekos 
(Downey ir Rapport, 2012). Raidos sutrikimų turintys vaikai išsiskiria prastesne liemens kontrole, todėl kyla 
sunkumų išlaikant vertikalią kūno padėtį sėdint ir keičiant kūno padėtis. Tai nesunku pastebėti, kai sėdima 
prie stalo ar laisvo žaidimo metu žaidžiama ant grindų, nes padidindami atramos plotą ir kompensuodami 
nepakankamą kūno kontrolę vaikai dažnai sėdi laikydami kojas ,,w“ padėtyje. Be to, dažnai vaikas renkasi 
netaisyklingas kūno pozas – sėdi pasviręs į priekį, suka galūnes per čiurnų ir riešų sąnarius taip stimuliuoda-
mas proprioreceptinės sistemos receptorius, esančius sausgyslėse ir raiščiuose. Pastebėta, kad ikimokyklinio 
amžiaus vaikams pradėjus mokytis rašyti ir ilgai būnant sėdimoje padėtyje pakinta taisyklinga kūno padėtis, 
nes liemuo ir galva nėra vertikalioje linijoje (Dimon, 2003). Dėl šios priežasties vaikai prie stalo sėdi pakumpę, 
peties sąnarys praranda savo stabilumą, išlaikyti kūną stabilioje padėtyje prireikia daugiau pastangų. Be to, 
rašant greitai pavargstama, paskausta ranką, o tai nulemia dažnesnį šių vaikų atsisakymą dalyvauti kūrybinė-
se veiklose, kurios reikalauja intensyvių rankų judesių.
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Smulkiosios motorikos sunkumai

Pastebima, kad raidos sutrikimų turintys vaikai, atlikdami smulkiosios motorikos užduotis, taip pat renkasi 
savitą judesio atlikimo modelį. Lyginant su neurotipiniais vaikais, atliekant kasdienes užduotis, pavyzdžiui, 
savarankiškai apsiaunant batus ar naudojantis stalo įrankiais, raidos sutrikimų turinčių vaikų judesių tempas 
ir reakcija yra lėtesnė, rankoms stinga vikrumo, pakitęs raumenų tonusas ir griebimas, trūksta rankos ir akies 
koordinacijos (Alaniz ir kt., 2015; Riquelme ir kt., 2016). 

Smulkiosios motorikos sunkumai tampa dideliu iššūkiu tėvams ir pedagogams, kai vaikas pasiekia mokyklinį 
amžių ir pradeda mokytis rašyti rašikliu ar kirpti žirklėmis. Pastebėta, kad šie vaikai rašo pavienėmis dides-
nėmis raidėmis, netaisyklingai, jų rašymo tempas lėtesnis, todėl jie nespėja klasėje laiku užbaigti užduoties 
(Kushki ir kt., 2011).

Motorinio planavimo sutrikimai

Judėjimo sutrikimus, su kuriais vaikas susiduria kasdienėje veikloje ar dalyvaudamas fizinio ugdymo pamo-
koje mokymo įstaigoje, dažnai lemia netaisyklingas motorinis planavimas. Sutrikimas, kai vaikas negali atlikti 
koordinuoto judesio, atlieka jį netaisyklingai ar bando konkretaus judesio išvengti, yra įvardijamas kaip jude-
sio dispraksija (Polatajko, 1999).

Judesio kokybė ir kūno suvokimas yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Norint taisyklingai suplanuoti judesį, rei-
kia sklandžios visų sensorinių sistemų veiklos, kuri užtikrina kūno padėties suvokimą erdvėje ir suteikia infor-
maciją apie mus supančią aplinką (Hedlund, 2014). 

Žinoma, jog vaikams, turintiems raidos sutrikimų, būdinga sensorinė disfunkcija – pakitęs sensorinės infor-
macijos apdorojimas, kada atsakas į sensorinį dirgiklį yra per didelis (hiperjautrumas) arba nepakankamas 
(hipojautrumas). Taip pat sutrikimų turintiems vaikams nepavyksta teisingai atpažinti ir suvokti sensorinės 
informacijos šaltinio, dėl šios priežasties triukšminga ir greitai besikeičianti aplinka sporto salėje ar žaidimų 
aikštelėje gali sukelti gautų sensorinių jutimų perkrovą (Tavassoli ir kt., 2018). Būtent todėl organizuojant 
sportinę veiklą itin svarbu atkreipti dėmesį į sensorinius aplinkos dirgiklius, kuriuos, kiek įmanoma, reikia 
sumažinti ir pritaikyti prie vaiko poreikių. 

Mokslo duomenimis, net iki 85 procentų raidos sutrikimų turinčių vaikų turi padidėjusį klausos sensorinės 
sistemos jautrumą (Schulz ir Stevenson, 2018). Didelis triukšmas sporto salėje, švilpuko garsai, įspėjamieji 
signalai ar iš kolonėlių sklindanti muzika gali lengvai išprovokuoti nepageidaujamą vaiko elgesį, kuris neretai 
pasireiškia pykčio reakcijomis. Be to, intensyvi lempų šviesa, ryškių spalvų priemonės, mirksintys šviesos šal-
tiniai aktyvioje zonoje apsunkina vaiko dėmesio koncentraciją ir gali kelti stresą. 
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Jei aplinka, kurioje vaikas sportuoja, yra pernelyg intensyvi (t. y. vaikas per daug jautriai reaguoja į sensorinius 
dirgiklius ir nuolat patiria sensorinę perkrovą), tai gali tapti priežastimi, dėl kurios vaikas bijos užeiti į salę ar 
kabinetą, pradės vengti užsiėmimo, atsisakys siūlomų veiklų. Pasireiškusios vaiko baimės gali apsunkinti vai-
ko adaptaciją naujoje aplinkoje – jis sunkiau įsitrauks į ugdymo įstaigoje organizuojamas aktyvias veiklas ar 
grupinius žaidimus, sporto salėje jausis susikaustęs, atrodys pasyvus.

Daugumai raidos ar autizmo spektro sutrikimų (toliau ASS) turinčių vaikų būdinga pakitusi sensorika. Tai 
glaudžiai susiję ne tik su neįprastu elgesiu, bet ir su judesių kokybe. Todėl labai svarbu atsižvelgti į vaiko sen-
sorinį modelį ir jam pritaikyti individualią sporto programą. 

Dalyvaujant sportiniuose užsiėmimuose šiems vaikams sunkiau laikytis numatyto užduočių eiliškumo, ats-
kirus aktyvių estafečių veiksmus sujungti į visumą ar iki galo atlikti užduotis pagal pateiktą pratimų seką. 
Įprastai vaikai mokosi iš jau padarytų klaidų ir, jei vieno ar kito judesio atlikti nepavyksta, ieško ir pritaiko kitą 
atlikimo strategiją. Ir šiuo atveju vaikai, turintys raidos sutrikimų, renkasi netipišką judesio atlikimo modelį, 
dėl to greitai patiria nesėkmę ir praranda motyvaciją dalyvauti sportinėse veiklose. Dėl lėtesnės reakcijos 
vaikai vengia aktyvių žaidimų su bendraamžiais – jiems sunkiau sekasi sugauti metamą kamuolį ar mesti jį 
atgal, tiksliai įspirti į vartus (Miltenberger ir Charlop, 2014).  

Be to, dėl emocijų raidos ir savireguliacijos ypatumų vaikams, turintiems raidos ar autizmo spektro sutrikimų, 
yra būdingas priešiškas elgesys, kada nepavyksta laikytis nurodymų, taisyklių (Fischetti ir kt., 2012). Nurodytų 
komandų nepaisymas sukelia sunkumų ne tik fizinio ugdymo pamokose, bet ir formuojant vaiko savaran-
kiškumą bei mokant jį užbaigti pradėtas užduotis (pavyzdžiui, savarankiškai apsirengti marškinėlius, susi-
tvarkyti žaislus, pereiti nuo vienos veiklos prie kitos). Be to, kai vaikas neklauso ar nesupranta nurodymų per 
užsiėmimą, motorinių įgūdžių lavinimas praranda efektyvumą, o vaikas patiria nerimą, nes negali numatyti, 
kas jo laukia, ir nesupranta, ko iš jo tikimasi.  

Aplinkos struktūravimas ir vizualinių pagalbos priemonių taikymas

Remiantis aptartais sunkumais, kuriuos patiria vaikai, turintys raidos arba autizmo spektro sutrikimų, organi-
zuojant aktyvų laisvalaikį, būtina atsižvelgti į intelektinius ir fizinius vaiko gebėjimus, kalbos supratimo lygį ir 
pritaikyti pagalbines priemones, kurios padėtų aiškiai ir suprantamai perteikti informaciją, supažindinti, kas 
jo laukia per užsiėmimą. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad raidos sutrikimų turintys vaikai dažniau pasižymi 
geresniu regimuoju nei girdimuoju suvokimu, todėl instrukcijas su vaizdine pagalba, t. y. gestais, kūno kalba, 
paveiksliukais, kitomis vaizdinėmis priemonėmis, supranta geriau nei verbalines (pateiktas žodžiu). Vienas iš 
pagalbos būdų – sportinių veiklų metu pratimus pateikti vizualiai, tai yra parengti korteles, kuriose simbo-
liais, paveikslėliais ar nuotraukomis būtų pavaizduotos konkrečios užduotys. Vizualinis užduočių pateikimas 
aktyvių žaidimų ir estafečių metu vaikams ne tik padeda laikytis pratimų eiliškumo, suprasti užsiėmimo eigą 
ir laiko trukmę, bet ir paskatina pradėtą užduotį atlikti iki galo.  
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Kitas efektyvus būdas, padedantis siekti šių tikslų, yra aktyvios zonos struktūravimas ir vaizdinės dienotvar-
kės naudojimas per fizinio ugdymo pamoką. Šiuo atveju dažnai naudojama TEACH metodika (angl. Treat-
ment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children), kai į užsiėmimą yra įtraukia-
mi individualizuoti vizualiniai tvarkaraščiai, atitinkantys vaiko supratimą ir poreikius. Tvarkaraštyje grafiškai 
(piktogramomis, nuotraukomis, žodžiais) pateikiama informacija apie tai, kokios užduotys laukia per pamoką, 
kokia jų trukmė, aiškiai pažymima užsiėmimo pradžia ir pabaiga. Taip pat vaizdinis tvarkaraštis, dienotvarkė 
gali būti derinama su motyvacine sistema, kai vaikui suteikiama galimybė pačiam išsirinkti norimą pastiprą – 
apdovanojimą ar žaidimą (pavyzdžiui, muilo burbulus, kamuolį, skanėstą), kuris laukia atlikus visas suplanuo-
tas užduotis. 

Atsižvelgiant į tai, kad raidos sutrikimų turintys vaikai dažnai turi socialinės sąveikos bei bendravimo sunku-
mų, aktyvių veiklų metu gali kilti sunkumų laikantis socialinių taisyklių. Pavyzdžiui, vaikas negeba sulaukti 
savo eilės, nenori dalytis priemonėmis su kitais bendrų veiklų dalyviais, elgiasi agresyviai – mušasi, kandžio-
jasi, mėto daiktus. Tam, kad ugdytojas galėtų aiškiai ir suprantamai paaiškinti, kokio elgesio iš vaiko tikisi, so-
cialines taisykles svarbu pateikti ne tik žodžiu, bet ir vaizdu. Todėl, dėliojant veiklos planą, vizualiniame tvar-
karaštyje gali būti naudojamos ir kortelės su vaiko pasirinktu apdovanojimu, ir iliustracijos, vaizduojančios 
elgesio taisykles. Tai padėtų vaikui ne tik įgyvendinti per užsiėmimą keliamus tikslus, sudomintų žaidybine 
veikla, motyvuotų aktyviau į ją įsitraukti, bet kartu ir paskatintų tinkamo elgesio normomis remtis kasdienia-
me gyvenime.  

Bendrosios motorikos lavinimas

Kaip ir kitos vaiko raidos sritys, motoriniai įgūdžiai gali būti lavinami. Per užsiėmimą išmokęs atlikti tam tikrą 
judesį, vaikas palaipsniui išmoksta atlikti visą veiksmą, t. y. judesių kombinaciją, ir išmoktus įgūdžius pritaiko 
natūralioje aplinkoje – žaisdamas aikštelėje, fizinio ugdymo pamokose mokymo įstaigoje, namuose. Žinoma, 
kad naujų judesių yra mokomasi senųjų, jau atliekamų, pagrindu, todėl labai svarbu nuo pat užsiėmimo pra-
džios mokyti taisyklingo judesio ir koreguoti netinkamai atliekamus veiksmus.

Siekiant išlaikyti vaiko susidomėjimą, vertėtų nuolat atnaujinti sportinio užsiėmimo programą, o užduotis 
pateikti žaidimų forma (taisykles pateikti aiškiai, atsižvelgiant į vaiko suvokimo lygį, akcentuojant žaidimo 
trukmę – pradžią ir pabaigą). Taip pat rekomenduojama paruošti kelias skirtingas užsiėmimo programas, 
kurias vaikas galėtų savarankiškai pasirinkti.

Labai svarbu sudominti vaiką ir paskatinti jį aktyviai įsitraukti į sporto užsiėmimą. Būtent todėl rekomen-
duojama naudoti motyvacinę sistemą – apibrėžti, kaip vaikas bus apdovanotas už tinkamą elgesį, įvykdytas 
užduotis ir taisyklių laikymąsi.
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Pusiausvyros lavinimas

Pusiausvyra yra viena svarbiausių taisyklingos laikysenos ir kūno kontrolės sudedamųjų dalių. Gebėjimas 
teisingai suprasti ir į smegenis bei reikiamus raumenis perduoti sensorinę informaciją, gaunamą iš jutiminių 
regos, vestibulinės, proprioreceptinės sistemų, mums leidžia savo kūną išlaikyti stabilios padėties tiek stovint, 
tiek judant (Molloy ir kt., 2003).  

Pastebėta, kad vaikai, turintys raidos sutrikimų, norėdami išlaikyti pusiausvyrą, daugiau naudoja informaciją, 
gautą iš regos receptorių, o ne vestibulinės sistemos, kuri yra atsakinga už kūno padėtį erdvėje (Jansiewicz 
ir kt., 2006).

Pusiausvyros reakcijų lavinimas per sportinius užsiėmimus turėtų stimuliuoti visas tris sensorines sistemas ir 
mokyti suplanuoti judesį keičiantis aplinkai. Tam tinka aktyvių estafečių ir kliūčių ruožų organizavimas nau-
dojant nestabilias plokštumas, įvairius minkštus modulius (formas), balansavimo pagalves. 

Pusiausvyrą lavinančios užduotys

1. Eiti viena linija koja už kojos, kai rankos sulenktos per alkūnes ir uždėtos ant klubų: 
a) pėdas statyti pilna pėdos atrama; 
b) eiti ant kulnų; 
c) eiti pasistiebus ant pirštų galų.

2. Eiti viena linija ištiesus rankas į šonus: 
a) aukštai kelti kojas lenkiant per kelius; 
b) eiti šonu; 
c) eiti mojuojant rankomis ir sukinėjant galvą į šonus.

3. Aktyvūs žaidimai stovint ant nestabilios plokštumos (naudojamos balansinės pagalvės, minkštos for-
mos ir pan.):  
a) tūpti ir atsistoti; 
b) siekti daikto įvairiomis kryptimis stovint ant nestabilios plokštumos; 
c) išlaikyti pusiausvyrą, kai stovima ant nestabilios plokštumos, suglaudus kojas, stovint ant vienos kojos.

4. Pratimai, kuriais mokomasi išlaikyti vertikalią kūno padėtį užsimerkus: 
a) pastovėti užsimerkus ant vienos kojos; 
b) išlaikyti stabilią kūno padėtį stovint ant balansinės plokštumos; 
c) keisti aktyvias kūno padėtis (pvz., atsisėsti ir atsistoti, apsisukti aplink savo ašį, lenktis į priekį užsi-
merkus).

5. Užduotys ant buomo, skirtos dinaminei pusiausvyrai lavinti: 
a) eiti gimnastikos suoleliu pirmyn ir atgal; 
b) eiti šonu; 
c) eiti atbulomis.
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Koordinacija ir motorinis judesių planavimas

Judesių koordinacija reikalinga ne tik tam, kad vaikas gebėtų tiksliai sugauti kamuolį ar vikriai įveiktų kliūtis 
žaidimų kambaryje, – ji svarbi vaiko savarankiškumui ir savitvarkai. Nustatyta, kad vaikams, turintiems raidos 
sutrikimų, yra būdingi stambiosios ir smulkiosios motorikos koordinacijos sutrikimai (Crippa ir kt., 2013), sun-
kumai keičiant judesių jėgą ir kryptį (Cook ir kt., 2013), lokomotoriniai (t. y. vietos keitimo judesių) sutrikimai 
(Gowen ir Hamilton, 2013). Be to, stebimi ir naujų motorinių įgūdžių mokymosi sunkumai, siejami su netipiš-
komis judesio mokymosi strategijomis ir netaisyklingu motoriniu planavimu (Sparaci ir kt., 2015).

Dėl šios priežasties pagrindinis koordinaciją ir motorinį planavimą lavinančių pratimų tikslas yra judesių tiks-
lumo gerinimas ir mokymasis atskirus judesius jungti į sekas. Šiuo atveju tinka visi aktyvūs žaidimai, ugdan-
tys visus judėjimo įgūdžius ir skatinantys prisitaikyti prie greitai besikeičiančių sąlygų.

Koordinaciją ir motorinį planavimą lavinančios užduotys

1. Judesių tikslumo ir vikrumo lavinimo užduotys:  
a) peršokti kliūtį iškart abiem kojomis (pvz., ant grindų padėtą pagaliuką ar kitą kliūtį); 
b) šokinėti į langelius (pvz., ,,klases“); 
c) aktyvios estafetės, reikalaujančios vikrumo ir žaidybinių įgūdžių (pvz., bėgti keičiant kryptį, apibėgti 
kliūtį, greitai perduoti daiktą kitam žaidėjui).

2. Šokinėjimo įgūdžių lavinimo užduotys:  
a) pašokti aukštyn atsispiriant abiem kojomis;  
b) pašokti į tolį, atlikti keletą šuolių iš eilės;  
c) pašokinėti ant vienos kojos; 
d) šokinėti keičiant kryptį ir nušoktą atstumą;  
e) nušokti nuo neaukštos pakopos (pakylos).

3. Greičio ir vikrumo lavinimo užduotys, aktyvios estafetės:  
a) lįsti per tunelį lenkiantis į priekį;  
b) lipti kopėtėlėmis aukštyn ir žemyn; 
c) čiuožti čiuožyne; 
d) šokinėti ant batuto; 
e) peržengti ant grindų sudėtas kliūtis; 
f) eiti kliūčių taku (ant skirtingų faktūrų figūrų).

4. Aktyvūs žaidimai su kamuoliu, lavinantys akies ir rankos koordinaciją bei dėmesio koncentraciją: 
a) mesti ir gaudyti kamuolį (naudojami skirtingo dydžio ir svorio kamuoliukai), 
b) pataikyti kamuolį į taikinį (krepšį, dėžę) metant viena ar abiem rankomis; 
c) mėtytis kamuoliu su priešais esančiu asmeniu (naudojami skirtingo svorio kamuoliukai, smėlio ar 
pupų maišeliai, mokomasi juos sugauti viena ranka).
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5. Viršutinę kūno dalį stiprinantys pratimai: 
a) vaikščioti ant dviejų rankų gulint ant gimnastikos kamuolio ar prilaikant kitam asmeniui;  
b) vaikščioti keturiomis vienu metu (pvz., pamėgdžioti gyvūno eiseną); 
c) prisitraukti prie skersinio (kaboti, suptis ant skersinio žaidimų aikštelėje); 
d) stumti ar traukti žaislus ir didesnius daiktus (pvz., traukti virvę, nustumti didesnį baldą, traukti žaislą 
už virvelės, kasti kastuvu); 
e) važiuoti riedlente gulint ant pilvo ir stumiantis rankomis.

6. Sensorinės integracijos priemonių įtraukimas į aktyvias veiklas: 
a) naudoti skirtingų faktūrų priemones (įtraukti žaidimus su vandeniu, smėliu, kruopomis, plastilinu, 
sensoriniais stresą mažinančiais žaislais);  
b) skatinti judėti šiurkščiais, grublėtais, nelygiais skirtingų formų paviršiais; 
c) leisti suptis, šokinėti ant gimnastinio kamuolio ar batuto (su priežiūra). 
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4.  TAIKOMOSIOS ELGESIO ANALIZĖS METODO TAIKYMAS SPORTO 
UŽSIĖMIMUOSE

Taikomoji elgesio analizė – tai mokslas apie žmogaus elgesį ir mokymo(si) principus. Šios mokslo šakos išta-
kos pradėjo formuotis XX amžiaus pradžioje. Šiandien taikomoji elgesio analizė – tai gausybe mokslinių tyri-
mų pagrįsta metodika, leidžianti numatyti, kaip išmokstama tam tikro elgesio, kaip elgesys gali kisti bėgant 
laikui, kaip aplinkos sąlygos veikia elgesį iki jo pasireiškimo ir po to. Atlikti tyrimai paskatino specialistus kurti 
įvairias mokymo programas, kuriomis siekiama ir konkrečiam asmeniui, ir šeimai, ir ugdymo įstaigai, ir visuo-
menei svarbių socialinių tikslų, todėl taikomosios elgesio analizės pritaikomumo laukas yra platus. Jis apima 
bendrąjį ir specialųjį ugdymą, socialinį darbą ir organizacijų elgsenos vadybą, darbuotojų saugą ir sveikatą, 
sportą, gerontologiją ir įvairias kitas sritis. Taikomoji elgesio analizė, vadinama ABA terapija (angl. Applied 
Behavior Analysis), pasauliniu mastu yra pripažįstama kaip lyderiaujanti tyrimais pagrįsta metodika, taikoma 
autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų atvejais. Taigi šio metodo ar bent jau bazinių jo principų išmanymas 
sporto specialistams yra naudingas ugdant kiekvieno vaiko fizinius gebėjimus per sporto užsiėmimus. 

Specialistai, tarp jų ir sporto, ugdantys vaikus, turinčius raidos sutrikimų, susiduria su žemiau išvardytomis 
kliūtimis, kurias turi gebėti atpažinti ir pasirinkti efektyviausią sprendimo taktiką:

• Įgūdžių neturėjimas, nemokėjimas (pvz., vaikas nemoka plaukti, nes niekada to nesimokė).
• Problemos dėl nepakankamo elgesio stiprumo, dažnumo (pvz., vaikas atlieka pratimus nepakankamai 

gerai, per retai, per vėlai, nesklandžiai ir pan.).
• Problemos dėl tam tikro elgesio nedemonstravimo, kai to reikia (pvz., vaikas moka, gali, bet nenori atlikti 

kažkokių pratimų).
• Stimulų kontrolės problemos: tam tikras elgesys pasireiškia netinkamoje vietoje ir netinkamu laiku (pvz., 

kai reikia atlikti pratimus, vaikas ima dainuoti, o pratimų neatlieka).
• Problemos su įgūdžių apibendrinimu, generalizacija (pvz., per sporto užsimėmimus vaikas pratimus at-

lieka, o namie ne).
• Elgesio protrūkiai (pvz., vaikas per užsiėmimus ima garsiai rėkti, mėtyti daiktus, tampa agresyvus).

Taikomojoje elgesio analizėje bet kuri situacija, elgesys analizuojami remiantis trinare elgesio išmokimo sche-
ma (dažnai vadinama ABC): aplinkos faktoriai–elgesys–pasekmė. Nors, tiesą sakant, ši schema iš tiesų apima 
keturis komponentus, kadangi aplinkos faktoriams priskiriamos ir motyvacinės operacijos, ir diskriminaciniai 
stimulai. Šie komponentai ir praktinis pavyzdys pateikti 1-ame paveiksle. Remdamiesi šiuo pavyzdžiu, speci-
alistai jau gali mėginti analizuoti jiems rūpimą situaciją.
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1 pav. Bet kokio elgesio išmokimo schema (sudaryta autorės)

Sporto užsiėmimų metu svarbu žinoti, kad kiekvieno vaiko vidinės motyvacijos lygis yra labai skirtingas. Juo-
lab yra žinoma, kad vaikų, turinčių autizmo spektro ar kitų psichoneurologinės raidos sutrikimų, vidinė moty-
vacija dažnai yra žema, todėl jiems būtinas didesnis išorinis pastiprinimas. Gera žinia, kad tai galima pamažu 
keisti ir vaikas ima veikti skatinamas vidinės motyvacijos – jam ima patikti sportinė veikla, sportuodamas jis 
iš tiesų patiria malonumą. Tokio rezultato galima pasiekti nuolat „programuojant“ vaiko sėkmę, pasitelkiant 
vadinamąjį palankų elgesio momentą, inerciją. 

LENGVA LENGVA LENGVA IŠŠŪKIS

2 pav. Palankaus elgesio momentas, inercija (sudaryta autorės) 

Remdamiesi šiuo principu, sporto specialistai turi nuolat planuoti, kaip lengvesnius pratimus kaitalioti su 
sunkesniais. Reikia parinkti tinkamas tokių pratimų proporcijas, t. y. pateikti 2–4 lengvus pratimus, kuriuos, 
tikėtina, vaikas atliks, ir tuomet įterpti sunkesnį arba visai naują pratimą. Be to, nuolat turi būti palaikomas 
ganėtinai greitas tempas. Taip pat svarbu parinkti tinkamą pastiprinimą, kurį vaikas gaus už sėkmingai atliktą 
pratimą. Reikia nepamiršti ir protarpiais pastiprinti, paskatinti vaiką ir už tinkamą bendradarbiavimą. Pastiprų 
rūšys turi būti įvairios ir suteikiamos taip, kad vaikas negalėtų nuspėti, kada jis tą pastiprą gaus. Toks pastipri-
nimo režimas vadinamas kintamuoju ir tyrimai bei praktika jį išskiria kaip efektyviausią mokymo(si) proceso 
pastiprinimo režimą. 

A 
(aplinkos faktoriai)

B 
(elgesys, atsakas)

C 
(pasekmė)

  Motyvacinės operacijos Elgesys Pastiprinimas: vėl galiu žaisti! 
Tikėtina, kad visada išsikrovus 
planšetei kartosime tą patį veiksmą.

Diskriminaciniai stimulai
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Svarstydami, kokį pastiprinimo būdą parinkti konkrečiam vaikui, specialistai turi žinoti, kad egzistuoja tam 
tikra pastiprų hierarchija:

• Pirminiai: valgis, miegas, vanduo, galimybė judėti, kontaktas su mama ir pan.
• Antriniai: pagyrimas, dėmesys, žaidimai, žaislai ir pan.
• Bendriniai: diplomai, apdovanojimai, pinigai, žetonai ir pan.

Ar specialisto parinkta pastipra vaikui iš tiesų svarbi ir ar ji veiks kaip pastipra, išaiškės iš to, ar vaikas tam tikrą 
elgesį kartos ateityje. Vėlgi, čia turėtume prisiminti vidinės motyvacijos svarbą: pagrindinis tikslas – kad vai-
kas užduotį atliktų savo paties vidinės motyvacijos skatinimas. 

Klausimai pasvarstymui:

• Kokio tipo pastipras naudojate dirbdami su vaikais?
• Iš ko galima spręsti, ar būdas, kurį naudojate, iš tiesų veikia konkretų vaiką kaip pastiprinimas?
• Kas lemia vidinės motyvacijos formavimąsi?

Taikomoji elgesio analizė siūlo taikyti mokymą atskirais blokais (angl. discreate trial instruction) ir beklaidį 
mokymą (angl. errorless teaching). Mokymas atskirais blokais yra mokymo metodas, kuris į vaikų ugdymo 
programas dažnai įtraukiamas kaip vienas veiksmingiausių metodų. Beklaidžio mokymo strategijos įkom-
ponuojamos į mokymą atskirais blokais, nes yra intensyvios ir efektyvios (Carr ir Severtson, 2012). Moky-
mas atskirais blokais apima įvairias laiku suteiktos pagalbos ir jos mažinimo strategijas (pvz., tik užuominos 
pateikimą, uždelstą pagalbą, pagalba nuo mažiausios iki didžiausios ir atvirkščiai), siekiant perkelti stimulų 
kontrolę nuo atsako su pagalba į atitinkamą diskriminacinį stimulą bei mažinti priklausomybę nuo pagalbos. 
Taikant beklaidžio mokymo strategiją, dar prieš mokymo procesą numatomi pagalbos suteikimo būdai ir jų 
hierarchija nuo didžiausios iki mažiausios pagalbos (Carr ir Severtson, 2012).

Toliau aptarsime, kaip mokant tinkamai suteikti pagalbą, kad vaikui sektųsi. Pagalba – tai, kas padeda besimo-
kančiajam pademonstruoti teisingą atsaką. Bet kokio lygio pagalba turi būti GREITAI ir TINKAMAI mažinima, 
siekiant išvengti vaiko priklausomybės nuo pagalbos. Priklausomybė nuo pagalbos pasireiškia, kai atsakas 
demonstruojamas tik tada, kai suteikiama pagalba. Tokiu būdu vaikas neišmoksta atsako pademonstruoti 
kitose situacijose nei ta, kurioje vyko mokymas. 

Pagalba yra reikalinga:

• Mokantis naujų dalykų, įgūdžių (pvz., naujų sporto pratimų).
• Mokantis sunkių dalykų, įgūdžių (pvz., sunkių sporto pratimų).
• Siekiant paskatinti elgesio grandinės veiklą suteikiant pagalbą, užuominą pirmame elgesio sekos žings-

nyje.
• Paskatinti elgesio, kuris nesutampa su probleminiu elgesiu, atsiradimą, siekiant sumažinti nepageidau-

jamą elgesį.
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Išskiriamos dvi pagrindinės pagalbos rūšys:

Atsako pagalba – pagalba suteikiama PRIEŠ atsako atsiradimą arba atsako metu, siekiant pagerinti rezultatą. 
Cooperis ir kt. (2007) išskiria tokius atsako pagalbos tipus:

1. Verbalinė pagalba:

• Vokalinė verbalinė pagalba:
• ištarti žodžiai; 
• pasakyti sakiniai;
• išsakyti nurodymai ir pan.

• Nevokalinė verbalinė pagalba:
• parašyti žodžiai;
• paveikslėliai su parašytais žodžiais;
• gestų kalba (kaip alternatyvi komunikacijos priemonė).

2. Modeliavimas – teisingo atsako parodymas.

3. Fizinė pagalba:

• visapusė;
• prisilietimas arba dalinė fizinė pagalba.

Aplinkos stimulo pagalba – teisingą atsaką paskatinanti pagalba, suteikiama pasitelkus aplinkos stimulą 
PRIEŠ atsako atsiradimą. Tai stimulo pokytis, kurio atsiradimas ar dingimas padidina teisingo atsako tikimybę.

Aplinkos stimulo pagalbos rūšys:

• stimulo užuomina (didesnis ir mažesnis, tylesnis ir garsesnis, daugiau ir mažiau, arčiau ir toliau);
• papildoma stimulo pagalba (papildomo stimulo įvedimas, vizualinės užuominos, sekos ir pan.).

Gestinė (judesio) pagalba: kartais tai būna atsako, o kartais stimulo pagalba, priklausomai nuo to, ar atsa-
kui, ar stimului daromas pagalbinis poveikis. 

Atsižvelgiant į pagalbos suteikimo laipsnį, atsako pagalbos rūšis galima suskirstyti pagal tam tikrą hierarchiją, 
pateiktą 1-oje lentelėje.
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1 lentelė. Atsako pagalbos lygių hierarchija (sudaryta autorės)

Pagalbos rūšys Aprašymas

1. Visapusė fizinė pagalba Specialisto ranka visiškai kontroliuoja vaiko ranką: laikydamas 
vaiko ranką savo rankoje kartu atlieka visus reikiamus veiksmus. 
Tai pati intensyviausia pagalbos rūšis.

2. Dalinė fizinė pagalba Specialistas padeda vaikui atikti veiksmus lengvai prilaikydamas 
už riešo arba alkūnės.

3. Modeliavimas Galima naudoti tik tada, kai vaikas geba imituoti veiksmus. 
Specialistas parodo pavyzdį, kaip reikia atlikti tam tikrą veiksmą 
(pvz., pašokinėti).

4. Gestinė (judesio) pagalba Specialistas gestu parodo reikiamą daiktą (pvz., kai reikia, kad 
vaikas paimtų kamuolį, specialistas gestu parodo į kamuolį, nes 
pasakius tik pavadinimą vaikas nesuprata).

5. Verbalinė (žodinė) pagalba Tai pasakyti arba užrašyti žodžiai, kuriuos perskaitęs vaikas gali 
atlikti veiksmus.

6. Savarankiškai, be pagalbos Vaikas pats atlieka veiksmą.

Sporto užsiėmimų metu specialistams svarbu išmokyti vaikus atlikti įvairius pratimus, kurie paprastai suside-
da ne iš vieno atskiro judesio, o iš įvairių judesių sekos. Pavyzdžiui, mokant mesti kamuolį į krepšį, vaikas turi 
pasilenkti ir suimti kamuolį, pakelti jį nuo žemės, atsitiesti, pakelti rankas ir tada mesti kamuolį į krepšį. Tam, 
kad pataikytų į krepšį, vaikas turi tam tikru būdu laikyti kamuolį, atitinkamai nukreipti žvilgsnį ir pan. Taigi, 
specialistas, kuris žino, kaip tinkamai suteikti reikiamą pagalbą ir kaip veiksmingai vaiką pastiprinti, rezultatų 
pasieks tikrai greitai. Rekomenduotina užsirašyti visą būtinų judesių seką ir atrasti, kurioje judesių sekos vie-
toje ar vietose vaikui reikia suteikti pagalbą. Toks mokymas vyksta formavimo būdu, kai siekiant pageidauja-
mo atsako pastiprinami veiksmai, jei sudėtingesnį veiksmą vaikui kol kas per sunku atlikti. Pamažu labiau pa-
stiprinant vis panašesnį į siekiamą atsaką, formuojamas galutinis tikslinis atsakas (Dovydaitienė, 2008). Taip 
formuojama elgesio grandinė, kuri analizuojama kaip smulkesnių jos elementų seka. Kiekvieną grandinės 
segmentą sudaro tai, kas vyksta prieš atsaką (pirmtakas, antecedentas), atsakas ir jo pasekmė (Dovydaitienė, 
2008). Išskiriami trys grandinės sudarymo tipai: priešakinis, kai pradedama mokyti nuo pirmojo elemento, ir 
palaipsniui pereinama prie antroo, trečiojo ir t. t. Naudojant aukščiau paminėtas pastiprinimo, formavimo 
ir beklaidžio mokymo technikas, išmokstama visa grandinė. Atgalinės grandinės atveju mokymas prade-
damas nuo paskutiniojo elemento palaipsniui pereinant į priešpaskutinįjį ir t. t. (Dovydaitienė, 2008). Visos 
grandinės metodas taikomas, kai vaikas didžiąją dalį grandinės elementų atlieka be pagalbos, tačiau trūksta 
bendro sklandumo ar tam tikro grandinės elemento (Cooper ir kt., 2007; Dovydaitienė, 2008). 

Taigi, sporto specialistai, pasitelkdami šias taikomosios elgesio analizės mokymo strategijas, gali pasiekti ne 
tik gerų sportinių rezultatų, bet ir iš anksto užkirsti kelią netinkamam vaiko elgesiui. Visi šie būdai veikia kaip 
probleminio elgesio atsiradimo prevencija.

Vaikai, turintys raidos sutrikimų, ne visada iš karto gali jungtis į grupinius užsiėmimus. Todėl dažniausiai už-
siėmimai turėtų būti individualūs, kai specialistas moko vaikus, kaip atlikti fizinius pratimus, kaip sulaukti 
savo eilės, kaip pasidalyti priemonėmis, užleisti eilę ir netgi kaip bendrauti – išsakyti savo prašymus: kaip 
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paprašyti pertraukėlės, pagalbos ar kaip tinkamai kreiptis prašant dėmesio. Svarbu numatyti, kaip ir kokio-
mis sąlygomis vaikai galės apibendrinti šiuos įgūdžius su kitais specialistais ir kitais vaikais. Čia labai pravers 
modeliavimas (ir vaizdo), aprašytas kitame skyriuje.

Apibendrinant reikia pabrėžti, kad taikomosios elgesio analizės principų taikymas suteikia mokymo(si) pro-
cesui struktūrą, daro jį planingesnį ir aiškesnį. Gebėjimas analizuoti, kas sukelia vienokį ar kitokį elgesį, ir 
tinkamai pritaikyti aplinką bei pasirinkti mokymo metodus palengvina mokymo(si) procesą ir specialistams, 
ir vaikams, ir šeimoms. 

Literatūra
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5.  SUTRIKIMŲ TURINČIŲ VAIKŲ FIZINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS IR 
VERTINIMAS FIZINIO UGDYMO PAMOKOSE

Atsižvelgiant į statistinę autizmo sutrikimo požymių turinčių vaikų skaičiaus dinamiką, autizmo spektro su-
trikimai yra viena labiausiai tyrinėjamų vaikų psichiatrijos sričių. Pasaulio sveikatos organizacijos duomeni-
mis, per pastarąjį dešimtmetį asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimų (toliau ASS), skaičius kai kuriose ša-
lyse išaugo iki 10 kartų. Šie sutrikimai nustatomi 1 iš 68 vaikų. Kogan ir kt. (2009) duomenimis, ASS nustatomi 
vienam iš dešimties JAV gyvenančių 3–17 metų vaikų. Remiantis Lietuvoje atliktais tyrimais, mūsų šalyje šį 
sutrikimą turi apie 1 proc. gyventojų ir kasmet registruojama daugiau nei 300 naujų atvejų.

Vaikams, turintiems ASS, būdingas socialinio kontakto vengimas, socialinė izoliacija, silpnesni gebėjimai kurti 
ir palaikyti santykius su kitais asmenimis. Tai siejama su sumažėjusiu sinchroniškumu tarp regos ir motorinės 
veiklos: kuo mažesnis sinchroniškumas, tuo didesnis socialinis deficitas. Šie socialiniai sutrikimai prisideda 
prie vaiko emocinio pažeidžiamumo, ASS būdingos depresijos ir patiriamo didelio streso (Müller ir kt., 2008). 
Asmenys, turintys ASS, labiau vadovaujasi ne vizualia informacija, o propriorecepcija – giluminiu judesio pa-
jautimu. Kuo labiau vaikas remiasi propriorecepcija, tuo labiau didėja jo socialinė izoliacija (Donovan ir Bas-
son, 2017).

Nustatyta, kad vaikams ir paaugliams, turintiems ASS, pasireiškia dėmesio trūkumo arba hiperaktyvumo 
simptomai (Oswald ir kt., 2008), stiprus prisirišimas prie tam tikrų sensorinių stimuliacijų, susidomėjimas tik 
tam tikra sritimi ir motorinės raidos sutrikimai (Emck ir kt., 2009). Daugelis tyrimų rodo, kad vaikams su ASS 
būdinga sutrikusi ir lėtesnė smulkioji bei bendroji motorika, sumažėjęs raumenų tonusas. Tai aiškinama sme-
genėlių, kurios yra pagrindinis sensomotorinio valdymo elementas, anomalijomis, kurios dažnai būdingos 
ASS turintiems asmenims, arba disfunkcijomis, susijusiomis su motorinėmis ir kognityvinėmis elgesio funk-
cijomis smegenyse. Šie pokyčiai sukelia autizmo spektro sutrikimams būdingą judesio disritmiją, kai vaikai ir 
paaugliai negeba atlikti judesio iki galo arba persistengia jį atlikdami (angl. overflow). Jų motorinės galimy-
bės taip pat siejamos su sumažėjusiomis prefrontalinės žievės ir smegenėlių jungtimis, kurių pakankamas 
kiekis leidžia planuoti ir koreguoti judesį.

ASS turintys vaikai pasižymi nerangumu, nekoordinuota eisena, sumažėjusia smulkiąja motorika (ypač ma-
nipuliuojant daiktais ir rašant), jiems gali kilti sunkumų derinant viršutinių ir apatinių arba kairės ir dešinės 
pusės galūnių judesius, sudėtinga atlikti šuolius. Kai kuriems vaikams nustatomas sumažėjęs raumenų tonu-
sas ir su tuo susijusi silpna liemens raumenų kontrolė – prastesnė laikysena ir pusiausvyra. Vaikai su ASS gali 
turėti akies ir rankos koordinacijos sutrikimų, todėl jiems sudėtinga sugauti kamuolį ar imituoti kitų veiksmus, 
kyla sunkumų planuojant judesį. Visi šie sutrikimai gali pasireikšti labai silpnai, bet gali turėti ir labai daug 
įtakos elgesiui ir gebėjimams (Bhat, 2020).

Su tokiu plačiu ASS turinčių vaikų elgesio sutrikimų spektru bei fiziologinės jų raidos sunkumais mokymo 
procese susiduria ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Donovan%2C+Alex+P+A
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2020 m. birželio 30 d. LR Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimus1, įtvirtinančius įtraukųjį ugdymą: ne-
galią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai galės lankyti artimiausią gyvenamoje vietoje esančią 
bendrojo ugdymo mokyklą. Kadangi naujos Švietimo įstatymo nuostatos įgyvendinamos palaipsniui ir ga-
lutinai įsigalios nuo 2024 m. rugsėjo 1 d., vaikams, turintiems ASS, reikia sudaryti sąlygas mokytis bendrojo 
ugdymo mokyklose kartu su kitais vaikais ir paaugliais. Tačiau mokyklų pedagogams dažnai trūksta žinių 
apie vaikams su ASS reikalingą struktūruotą, specialiai organizuotą mokymą su elgesio keitimo metodais. 
Struktūruoto mokymo tikslas – padėti vaikui, pasižyminčiam autizmo sindromu, tapti savarankiškesniam, iš-
ugdyti būtinus gyvenimo įgūdžius, sumažinti nerimą, įtampą, elgesio sutrikimus.

Ko gero, su didžiausiais sunkumais susiduria fizinio ugdymo mokytojai, kadangi ugdymo procese išryškėja 
ribotos ASS turinčio vaiko judesio galimybės ir fizinio ugdymo programos turinio nesuderinamumai. Obrush-
nikova ir Dilon (2011) nustatė, kad yra būtinas individualus požiūris į tokių mokinių ugdymą ir vertinimą, ta-
čiau iki šiol nėra sukurta priemonių, kaip nuosekliai ir sistemingai didinti vaikų fizines galimybes, kaip vertinti 
ASS turinčių vaikų fizinius gebėjimus bendrojo ugdymo mokyklų fizinio ugdymo pamokose. 

Daugiausia problemų pedagogams kyla dėl to, kad daugelį ugdymo priemonių bei būdų, siūlomų ASS tu-
rintiems vaikams ir paaugliams, galima taikyti tik statinėje aplinkoje, dirbant individualiai, o fizinio ugdymo 
pamokoms būdingas dinamiškumas, staigūs aplinkos ir priemonių pokyčiai, greitas komandos narių bendra-
darbiavimas ir trumpa judesio atlikimo trukmė.

Obrushnikova ir Dilon (2011) tyrimai parodė, kad fizinio ugdymo mokytojai, dirbdami su ASS turinčiais moki-
niais, dažniausiai susiduria su hiperaktyviu jų elgesiu, problemomis, siejamomis su socialinių gebėjimų stoka, 
emocijų reguliavimo sutrikimais. Be to, ASS turintys vaikai ilgiau užtrunka, kol pasidalija priemonėmis, jiems 
sudėtinga sulaukti savo eilės, dalyvauti veiklose, kur klasė skirstoma į komandas ar poras, sunkiau sekasi įvai-
rūs vaidmenų žaidimai, todėl šie vaikai dažnai būna ignoruojami bendraklasių.

Fizinio ugdymo mokytojai teigia, kad ASS turintys mokiniai sunkiau supranta užduotį, dažnai nežino, kaip ją 
pradėti ir atlikti, ilgiau mokosi judesio, jiems sunku nukrypti nuo rutinos ir struktūros, jų dėmesys sutelktas 
į siaurą sritį, todėl prireikia daugiau laiko pasiruošti pamokai, apgalvoti pamokos struktūrą ir aiškiai pateikti 
instrukcijas.

Kita problema, su kuria susiduria pedagogai bendrojo ugdymo mokyklose integruodami vaikus ir paauglius, 
turinčius ASS, yra vertinimas fizinio ugdymo pamokose. Fizinio ugdymo žinių, gebėjimų tikrinimas ir ver-
tinimas yra neatsiejama bendrojo ugdymo mokyklos mokinių udymo proceso dalis. Dažnai mokyklos yra 
pasitvirtinusios vertinimo sistemas, kur fizinio ugdymo pamokų pasiekimai gali būti vertinami pažymiu arba 
įskaita. Nors fizinio ugdymo mokytojai skatinami vertinti asmeninę mokinių pažangą, mokinių su ASS indivi-
duali pažanga gali būti labai nedidelė. 

1 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3268. (2020). Prieiga internete: https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a396c630c07711eaae0db016672cba9c  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a396c630c07711eaae0db016672cba9c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a396c630c07711eaae0db016672cba9c
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Fizinio ugdymo programos turinyje numatyta, kad fizinės veiklos metu mokiniai turi gebėti derinti atskirus 
kūno dalių judesius atlikdami judesių junginius, pratimų kompleksus, technikos veiksmus; atlikti koordinuo-
tus ir asimetrinius judesius, greitumo, ištvermės, jėgos lavinimo pratimų kompleksus grupėje ir savarankiškai; 
šokti į tolį iš vietos ir įsibėgėjus; atlikti įvarius veiksmus su kamuoliu; pasirinkti parankią puolimo ir gynybos 
taktiką žaisdami sportinius žaidimus. ASS turintiems vaikams ir paaugliams šiuos judėjimo įgūdžius gerin-
ti yra sudėtingiausia dėl silpnos akies ir rankos koordinacijos, sutrikusios pusiausvyros, mažesnės raumens 
jėgos, lėtesnio judesio planavimo, mažesnių aerobinio darbo galimybių ir didesnių elgesio sutrikimų. Kai 
kuriems vaikams su ASS būdingi bendri dinaminės koordinacijos sutrikimai, įskaitant judėjimą, šokinėjimą 
ir dinaminę pusiausvyrą, o koordinacija ir pusiausvyra yra būtina atliekant bet kokią fizinę veiklą (metant 
kamuolį, vaikščiojant suoliuku).  

Fizinio ugdymo vertinimo sistemoje numatyta vertinti ir mokinių žinias, ir dalyvavimą bei įsitraukimą į pamo-
kos veiklas. Viena vertinimo dalių yra fizinių gebėjimų vertinimas pagal EUROFIT´o (1988) sudarytus testus ir 
skales. Mokykloje vaikų ir paauglių fizinis pajėgumas dažniausiai vertinamas taikant pusiausvyros, lankstu-
mo, greitumo, ištvermės ir jėgos testus. Nors ASS turinčių mokinių motorikos įgūdžiai ir gebėjimų lygis yra la-
bai individualūs, tačiau jie turi mažesnes motorinio pajėgumo galimybes. Todėl vertinant mokinius, turinčius 
ASS, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jiems sunku ilgą laiką sukaupti ir išlaikyti dėmesį, kontroliuoti emocijas 
ir elgesį, juos blaško šalia esantys asmenys. Testo rezultatai, jei jie atliekami porose, gali būti prastesni vien 
dėl to, kad šie mokiniai sunkiau geba užmegzti ir palaikyti santykius su kitais asmenimis.

Bendrojo ugdymo mokyklų fizinio ugdymo pamokose vertinant mokinių pusiausvyros gebėjimus dažniau-
siai taikomas ,,Flamingo“ testas (EUROFIT, 1988). Atlikti tyrimai parodė, kad mokiniai, turintys ASS požymių, 
atlikdami šį testą padaro žymiai daugiau klaidų: nugriūva, neišlaiko pusiausvyros pakėlę koją arba neatlieka 
pratimo iki galo, todėl jų testo rezultatai žymiai žemesni už tų vaikų, kuriems sutrikimai nenustatyti. Tai ga-
lima būtų paaiškinti mažesne liemens raumenų jėga ir kontrole, būdinga vaikams bei paaugliams su ASS, ir 
pakitimais centrinėje nervų sistemoje, neleidžiančiais ilgesnį laiką išlaikyti statinės padėties.

Analizuojant testo „Sėstis ir siekti“, skirto apatinės nugaros ir užpakalinių blauzdos raumenų paslankumui 
įvertinti, rezultatus, buvo nustatyta, kad 8–12 metų ASS turinčių mokinių rezultatai buvo vidutiniškai 5–7 cm 
prastesni nei kitų besimokančių vaikų. Pastebėta, kad mokiniams su ASS dėl per mažo raumenų tonuso daž-
nai yra būdingas hipermobilumas (Baeza-Velasco ir kt., 2018). 

Vertinant testo ,,Šuolis į tolį iš vietos“ pasiekimus, nustatytas ryškus skirtumas tarp ASS turinčių ir šio sutriki-
mo neturinčių vaikų gebėjimų. Šis testas leidžia įvertinti mokinių kojų raumenų spogstamąją jėgą, tačiau na-
tūraliai mokinių su ASS raumenų jėga ir tonusas yra mažesni. Vaikams ir paaugliams, turintiems ASS, sunkiau 
sekasi atlikti įvairias simetrines ar asimetrines veiklas, kai įtraukiami viršutinių ir apatinių galūnių tarpusavio 
derinimo veiksmai. Taip pat pastebėta, kad vaikams reikėjo kur kas daugiau laiko pasiruošti judesiui, supla-
nuoti veiksmą, jie atliko daugiau bandymų ir darė daugiau klaidų.

Rankų dinamometrijos testu ,,Plaštakos suspaudimas“ vertinant izometrinę plaštakų ir rankos raumenų jėgą, 
nustatyta, jog ASS turinčių mokinių jėga buvo žymiai mažesnė nei kitų mokinių. Pastebėtina, kad tai turi 
įtakos ir kitoms specifinėms veikloms – judėjimui ir įvairių užduočių vykdymui, ypač jei reikia manipuliuoti 
įrankiais ar kamuoliu.
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Testas „Sėstis ir gultis“, naudojamas pilvo raumenų ištvermei ir liemens raumenų jėgai įvertinti, lyginant su 
kitais EUROFIT´o testais, mokinių su ASS buvo sunkiausiai įveikiamas, o kai kurie jo iš viso nepajėgė atlikti. Tai 
galima paaiškinti sumažėjusia ASS turinčių asmenų raumenų jėga bei tonusu, taip pat kai kuriems būdinga 
dispraksija, siejama su lėtesniu erdviniu planavimu, kai reikia daugiau laiko planuojant ir tiksliai atliekant 
judesį. Dauguma tyrimų rodo, kad vaikams su ASS yra sunku efektyviai ir tiksliai suplanuoti judesį, kai yra 
normuotas užduoties atlikimo laikas (Kruger ir kt., 2019)

Bendrojo ugdymo mokyklose mokinių aerobinei ištvermei, širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos 
funkcijai įvertinti naudojamas 20 metrų ,,Šaudyklinis ištvermės bėgimo“ testas. Mokiniams, turintiems ASS, 
atliekant šį testą sunkumų kėlė greita judesio pradžia: jie ilgiau užtrukdavo prie starto linijos, lėčiau pradė-
davo judesį. Bėgimo testas parodė, kad šiems vaikams būdingi žemesni deguonies sunaudojimo rodikliai, 
mažesnis judesio greitis ir jėga, menkesnės galimybės dirbti didesnėmis pastangomis. Reikėtų akcentuoti, 
kad vaikų su ASS širdies ir kraujagyslių sistemos atsakas į fizinį krūvį yra mažesnis, jie greičiau pavargsta, todėl 
jiems reikėtų atidžiai dozuoti fizinį krūvį (Pace ir Bricout, 2015).

ASS turinčių vaikų ir paauglių EUROFIT´o testų rezultatai yra daug žemesni, ypač atliekant šuolio į tolį, jėgos 
(rankų dinamometrijos, liemens raumenų jėgos) ir bėgimo testus. Žemi fizinių gebėjimų testų įvertinimai gali 
sumažinti šių mokinių motyvaciją sportuoti, įsitraukti į fizinio ugdymo pamokas, socializuotis, todėl mokiniai, 
turintys ASS, turėtų būti ir ugdomi, ir vertinami kitaip nei mokiniai, kuriems šie sutrikimai nėra diagnozuoti.  

Kruger ir kt. (2019) teigia, kad būtina sukurti vaikų su ASS galimybes atitinkančią fizinio ugdymo programą, 
kurioje dominuotų ASS turinčių asmenų gyvenimo kokybei gerinti reikalingiausių motorinių įgūdžių udymas. 
Šioje programoje turi būti akcentuojamas raumenų jėgos didinimas, pusiausvyros, bilateralinės, asimetri-
nės, akies ir rankos koordinacijos gerinimas, taip pat turi būti įtraukta veiklų, ugdančių judesio suvokimo ir 
judėjimo gebėjimus (Rafie ir kt., 2016). Be to, į programą reikėtų įtraukti fizinių pratimų, kurie didintų vaikų ir 
paauglių liemens raumenų jėgą. Fournier ir kt. (2014) teigia, kad bloga liemens raumenų kontrolė gali riboti 
kitų motorinių įgūdžių formavimąsi, pavyzdžiui, manipuliavimą daiktais, kurie yra labai svarbūs tolimesnei 
vaikų ir paauglių gyvenimo kokybei. Mažesnis raumenų tonusas, būdingas ASS turintiems asmenims, mažina 
ir liemens kontrolę, todėl ji kompensuojama pakeliant vieną šonkaulių lanko dalį ir keičiant dubens pasvirimo 
kampą, o tai neleidžia aktyvuoti giliųjų liemens raumenų, atsakingų už laikysenos stabilumą, ir turi neigia-
mos įtakos funkciniams judesiams, kūno simetriškumui, vestibuliniam aparatui, propriorecepcijai, vizualinės 
ir taktilinės informacijos patekimui į smegenis (Marko ir kt., 2015).

Fizinio ugdymo programoje turėtų dominuoti ėjimo, bėgimo, šuoliavimo pratimai. Ilgesnės trukmės žemo 
intensyvumo pratimai gerina kvėpavimo ir kraujotakos sistemą bei padeda išvengti vaikams su ASS būdingo 
viršsvorio. Jėgos pratimai turėtų būti atliekami 10–15 kartų, o pratimai su pasipriešinimu atliekami 1 kartą per 
savaitę, atsižvelgus į tai, kad ASS turintys vaikai ir paaugliai greičiau pavargsta.

Didinant fizinį pajėgumą, 7–8 metų vaikams siūloma pateikti pratimų su kamuoliais, įtraukti šuoliavimą į 
kvadratėlius, įvairius ėjimus viena linija: koja už kojos, ant kulnų, ant pirštų. Vertinimas turėtų atitikti moky-
mo procesą. Galėtų būti vertinamas kamuolio gaudymas ir metimas viena ranka, kamuolio ar kito daikto 
metimas į dėžę. Pusiausvyrai vertinti galima naudoti ,,Flamingo“ testą, tačiau reikėtų vertinti tik patį veiksmo 
atlikimą, o ne klaidų skaičių ar stovėjimo laiką.  
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Ugdant vaikus iki 10 metų, siūloma mokyti įvairių šuoliukų, užlipimų, kliūčių įveikimo, kamuolio metimo, ėji-
mo suoliuku, lenta, ėjimo laikant kamuolį rankose, o į fizinio ugdymo programą, skirtą vaikams virš 10 metų, 
reikėtų įtraukti ir jėgos užduočių, didinančių rankų, kojų ir liemens raumenų jėgą, naudoti pratimus su pasi-
priešinimu (guma). 

Įvairūs komandiniai žaidimai ir darbas porose ASS turinčiam vaikui ir paaugliui gali sukelti per didelę senso-
rinę stimuliaciją, ypač jei darbas grupėje netęsiamas, todėl pradžioje siūloma suformuoti judesio įgūdį, o tik 
tada vaikus skatinti dirbti grupėse (Blagrave, 2017). 

Tyrimai rodo, kad asmenų su ASS motorinio aktyvumo ribotumas sumažina socialinės integracijos ir moky-
mosi gebėjimus, todėl svarbu didinti mokinių aerobinį pajėgumą ir jėgą, ypač pasitelkus įvairias vikrumo ir 
manipuliavimo kamuoliu veiklas. 

Vertinant mokinių fizinius gebėjimus, reikia atsižvelgti į tai, kad visi pratimai ar testai, turintys laiko apribo-
jimus, reikalauja didelio greičio ir pasižymi sudėtingomis judesių kombinacijomis, todėl ASS turinčių vaikų 
dažnai įveikiami per ilgesnį laiką arba visai neįveikiami. Per daug sudėtingi pratimai mažina vaiko ir paauglio 
motyvaciją, o nepavykusios užduotys gali sukelti pyktį ir agresiją (Rafie ir kt., 2016).
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Užsiėmimas Nr. 1. 
Vaikų gebėjimų naudoti kamuolį ugdymas. Krepšinio elementai
Užsiėmimo planas

Ugdomi gebėjimai Pratimai Priemonės Vertinimas

1. Vizualinės 
darbotvarkės ir 
pratimų suvokimas, 
gebėjimas kuo 
savarankiškiau atlikti 
užduotis.

2. Gebėjimas sulaukti 
savo eilės pratimui 
atlikti.

3. Judesių tikslumas, 
akies ir rankos 
koordinacija, motorinis 
planavimas atliekant 
įvairius pratimus.

4. Gebėjimas bėgti 
tiesia linija ar įveikiant 
kliūtis, šokinėti.

5. Gebėjimas mesti, 
perduoti kamuolį.

6. Gebėjimas pažinti 
spalvas, skaičius, 
mokytis skaičiuoti.

Apšilimas. 

1. Kliūčių ruožas: 
ėjimas suoleliu nešant 
kamuolius ištiestomis 
rankomis ir metimas į 

„didelį“ krepšį. Grįžimas 
kliūčių ruožu užšokant 
ant gimnastikos 
pakylos ir nuo jos 
nušokant, einant virve 
tiesia linija, šokinėjant 
per sensorines plyteles.

2. Kamuolio gaudymas, 
metimas į du skirtingo 
skersmens krepšius 
stovint ant nestabilios 
platformos. 

3. Kamuoliukų metimas 
į taikinį juos rūšiuojant 
pagal spalvas ir 
skaičiuojant.

4. Interaktyvios grindys. 
Kamuolio metimas į 
kėglius. 

Atsipalaidavimas.  
Tempimo, 
atsipalaidavimo 
pratimai arba 
savarankiškai 
pasirenkama veikla.

Gimnastikos suolelis, 
du kamuoliai, 
įvairaus skersmens 
krepšiai; gimnastikos 
pakyla, 3–4 m 
virvė, sensorinės 
plytelės; du skirtingo 
skersmens krepšiai, 
nestabilios platformos, 
specialūs kamuoliai; 
taikinys, skirtingų 
spalvų kamuoliukai; 
interaktyvios grindys, 
krepšinio kamuolys.

Po užsiėmimų ciklo vertinama vaiko  
pažanga šiose srityse:  

1. Suvokimas. Ar suvokia vizualinę 
darbotvarkę, geba susieti paveikslėlius 
su konkrečiais pratimais ir jų seka? 
Ar geba atpažinti spalvas, skaičius, 
skaičiuoti?

2. Elgesys. 

2.1. Ar geba sulaukti savo eilės pratimui 
atlikti?

2.2. Ar geba bendradarbiauti poroje su 
kitu vaiku?

3. Fizinių gebėjimų raida, gebėjimas 
savarankiškai arba su pagalba 
atlikti užduotis.

3.1. Bėga tiesia linija.

3.2. Nušoka nuo laiptelio, pakylos ar 
šuoliukų platformos.

3.3. Meta kamuolį į „didelį“ krepšį. 

3.4. Taiklumas. Meta kamuolį į „mažą“ 
krepšį, pataiko.

3.5. Taiklumas, skaičių, spalvų 
pažinimas. Geba suskaičiuoti į taikinį 
metamus kamuolius, atpažįsta 
kamuoliukų ir taikinio spalvas.

3.6. Pagauna metamą kamuolį.

3.7. Darbas poroje. Geba perduoti 
kamuolį kitam vaikui, mokytojui.
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Gebėjimų vertinimas 

Eil. 
nr.

Gebėjimo aprašymas Gebėjimo 
vertinimas: 
geba atlikti 
savarankiškai

Gebėjimo 
vertinimas: 
geba atlikti 
su daline 
pagalba 

Gebėjimo 
vertinimas: 
geba atlikti 
su visapuse 
pagalba

Gebėjimo 
vertinimas: 
veiksmo 
negali atlikti 
ir su visapuse 
pagalba

1. Suvokimas. Ar suvokia vizualinę 
darbotvarkę, geba susieti paveikslėlius su 
konkrečiais pratimais ir jų seka? Ar geba 
atpažinti spalvas, skaičius, skaičiuoti?

2. Elgesys.

2.1. Ar geba sulaukti savo eilės?

2.2. Ar geba bendradarbiauti poroje su kitu 
vaiku?

3. Fizinių gebėjimų raida, gebėjimas 
savarankiškai arba su pagalba kuo 
tiksliau atlikti užduotis.

3.1. Bėga tiesia linija.

3.2. Nušoka nuo laiptelio, pakylos ar šuoliukų 
platformos.

3.3. Meta kamuolį į „didelį“ krepšį.

3.4. Meta kamuolį į „mažą“ krepšį, į taikinį, 
pataiko.

3.5. Geba suskaičiuoti į taikinį metamus 
kamuolius, atpažįsta kamuoliukų ir 
taikinio spalvas.

3.6. Pagauna metamą kamuolį.

3.7. Geba perduoti, paridenti kamuolį kitam 
vaikui, mokytojui.
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Vizualinės pagalbos priemonės. Pratimai ir kortelės

1. Kliūčių ruožas: 
ėjimas suoleliu nešant 
kamuolius ištiestomis 
rankomis ir metimas į 

„didelį“ krepšį. Grįžimas 
kliūčių ruožu užšokant 
ant gimnastikos pakylos 
ir nuo jos nušokant, 
einant virve tiesia 
linija, šokinėjant per 
sensorines plyteles.

2. Kamuolio gaudymas, 
metimas į du skirtingo 
skersmens krepšius 
stovint ant nestabilios 
platformos. 

3. Kamuoliukų metimas 
į taikinį juos rūšiuojant 
pagal spalvas ir 
skaičiuojant.

4. Interaktyvios grindys. 
Kamuolio metimas į 
kėglius.
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Užsiėmimas Nr. 2. 
Vaikų gebėjimų naudoti kamuolį ugdymas. Futbolo elementai 
Užsiėmimo planas

Ugdomi gebėjimai Pratimai Priemonės Vertinimas

1. Vizualinės darbotvarkės 
ir pratimų suvokimas, 
gebėjimas kuo 
savarankiškiau atlikti 
užduotis.

2. Gebėjimas sulaukti savo 
eilės pratimui atlikti.

3. Judesių tikslumas, akies 
ir kojos, akies ir rankos 
koordinacija, motorinis 
planavimas atliekant 
įvairius pratimus.

4. Gebėjimas bėgti 
tiesia linija ar įveikiant 
kliūtis, gebėjimas bėgti 
skirtingomis kryptimis.

5. Gebėjimas spirti kamuolį 
į vartus.

Apšilimas. 

1. Bėgimas tarp linijų (šonu, 
atbulomis) nešant daiktą 
(kamuolį) pirmyn ir atgal.

2. Balansavimas sėdint 
arba gulint ant dvigubo 
kamuolio, dėliojant įvairius 
daiktus.

3. Bėgimas aplink kūgius ir 
kamuolio spyrimas į vartus.

4. Kliūčių ruožas: šliaužimas 
suoliuku, lindimas tuneliu, 
važiavimas lenta su 
ratukais stumiant kamuolį 
ir įridenant jį į vartus.

5. Balionų (futbolo 
kamuolių) spyrimas į 
vartus arba įvairiomis 
kryptimis, kamuolio 
spyrimas vienas kitam.

6. Interaktyvios grindys. 
Futbolas.

Atsipalaidavimas.
Tempimo, atsipalaidavimo 
pratimai arba savarankiškai 
pasirenkama veikla.

Futbolo kamuoliai, 
dvigubas balansavimo 
kamuolys, kūgiai, 
gimnastikos suoliukas, 
tunelis, lenta su ratukais, 
futbolo vartai, balionai, 
interaktyvios grindys.

Po užsiėmimų ciklo 
vertinama vaiko pažanga 
šiose srityse:  

1. Suvokimas. Ar suvokia 
vizualinę darbotvarkę, ar 
geba susieti paveikslėlius 
su konkrečiais pratimais ir 
jų seka?

2. Elgesys. 

2.1. Ar geba sulaukti savo 
eilės?

2.2. Ar geba 
bendradarbiauti poroje su 
kitu vaiku, mokytoju?

3. Fizinių gebėjimų raida, 
gebėjimas savarankiškai 
arba su pagalba atlikti 
užduotis: 

3.1. Bėga tiesia linija, 
padėjęs daiktą sugrįžta.

3.2. Geba apibėgti kūgius, 
spirti kamuolį į vartus.

3.3. Įveikia kliūčių ruožą. 
Įvertinama, kurie kliūčių 
ruožo elementai sukelia 
sunkumų.

3.4. Geba spirti balioną 
(kamuolį), atlikti perdavimą 
kitam.
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Vizualinės pagalbos priemonės. Pratimai ir kortelės

1.Bėgimas tarp linijų (šonu, 
atbulomis) nešant daiktą (kamuolį) 
pirmyn ir atgal.

2. Balansavimas sėdint arba 
gulint ant dvigubo kamuolio, 
dėliojant įvairius daiktus.

3. Bėgimas aplink kūgius ir 
kamuolio spyrimas į vartus.

4. Kliūčių ruožas: šliaužimas 
suoliuku, lindimas tuneliu, 
važiavimas lenta su ratukais 
stumiant kamuolį ir įridenant jį į 
vartus.

5. Balionų (futbolo kamuolių) 
spyrimas į vartus arba įvairiomis 
kryptimis, kamuolio spyrimas 
vienas kitam.

6. Interaktyvios grindys. Futbolas.
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Gebėjimų vertinimas 

Eil.
Nr.

Gebėjimo aprašymas Gebėjimo 
vertinimas: 
geba atlikti 
savarankiškai

Gebėjimo 
vertinimas: 
geba atlikti su 
daline pagalba 

Gebėjimo 
vertinimas: 
geba atlikti 
su visapuse 
pagalba

Gebėjimo 
vertinimas: 
veiksmo 
atlikti negali 
ir su visapuse 
pagalba

1. Suvokimas. Ar suvokia 
vizualinę darbotvarkę, ar 
geba susieti paveikslėlius 
su konkrečiais pratimais ir 
jų seka?

2. Elgesys.

2.1. Ar geba sulaukti savo 
eilės?

2.2. Ar geba bendradarbiauti 
poroje su kitu vaiku, 
mokytoju?

3. Fizinių gebėjimų 
raida, gebėjimas 
savarankiškai arba su 
pagalba kuo tiksliau 
atlikti užduotis.

3.1. Bėga tiesia linija šonu, 
atbulomis, padėjęs daiktą 
sugrįžta.

3.2. Geba apibėgti kūgius, 
spirti kamuolį į vartus.

3.3. Įveikia kliūčių ruožą. 

3.4. Geba spirti balioną 
(kamuolį), atlikti 
perdavimą kitam.
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Užsiėmimas Nr. 3. 
Vaikų šoklumo ugdymas. Gimnastikos elementai
Užsiėmimo planas

Ugdomi gebėjimai Pratimai Priemonės Vertinimas

1. Vizualinės darbotvarkės 
ir pratimų suvokimas, 
gebėjimas kuo 
savarankiškiau atlikti 
užduotis.

2. Gebėjimas sulaukti savo 
eilės.

3. Judesių tikslumas, 
motorinis judesių 
planavimas atliekant 
įvairius pratimus, judesių 
atlikimo greitis.

4. Akies ir rankos 
koordinacija, pusiausvyros 
lavinimas.

5. Gebėjimas lipti 
kopėtėlėmis, šokinėti.

6. Gebėjimas pažinti 
gyvūnus, juos įvardyti.

Apšilimas. 

1. Lindimas pro 
horizontaliai ir vertikaliai 
išdėstytus lankus.

2. Lipimas gimnastikos 
sienele ir nusileidimas 
čiuožykla.

3. Kliūčių ruožas: ėjimas 
siauru suoliuku šonu, 
pasistiebus, ėjimas 
nestabiliomis formomis, 
lipimas ant platformos, 
šuoliukas nuo platformos.

4. Šokinėjimas iš vietos 
arba su specialia 
spyruokliuojančia šokdyne.

5. Šokinėjimas ant minkštų 
plytelių atpažįstant, 
įvardijant gyvūnus ir 
jų atvaizdus įdedant į 
atitinkamą vietą.

Atsipalaidavimas. 

Tempimo, atsipalaidavimo 
pratimai arba savarankiškai 
pasirenkama veikla.

Lankai su laikikliais, 
gimnastikos sienelė, 
čiuožykla, gimnastikos 
suoliukas, nestabilios 
formos, platforma, 
spyruokliuojanti šokdynė, 
minkštos plytelės su 
gyvūnų atvaizdais.

Po užsiėmimų ciklo 
vertinama vaiko  pažanga 
šiose srityse:  

1. Suvokimas. Ar suvokia 
vizualinę darbotvarkę, 
geba susieti paveikslėlius 
su konkrečiais pratimais ir 
jų seka?

Ar geba atpažinti gyvūnus?

2. Elgesys. 

2.1. Ar geba sulaukti savo 
eilės?

2.2. Ar geba 
bendradarbiauti poroje su 
kitu vaiku, mokytoju?

3. Fizinių gebėjimų raida, 
gebėjimas savarankiškai 
arba su pagalba atlikti 
užduotis. 

3.1. Sugeba pralįsti pro 
lankus jų nenumetęs.

3.2. Geba lipti gimnastikos 
sienele.

3.3. Įveikia kliūčių ruožą. 
Įvertinama, kurie kliūčių 
ruožo elementai sukelia 
sunkumų.

3.4. Geba nušokti nuo 
platformos, geba šokti į 
tolį.
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Vizualinės pagalbos priemonės. Pratimai ir kortelės

1.Lindimas pro 
horizontaliai 
ir vertikaliai 
išdėstytus lankus.

2. Lipimas 
gimnastikos 
sienele ir 
nusileidimas 
čiuožykla.

3. Kliūčių ruožas: 
ėjimas siauru 
suoliuku šonu, 
pasistiebus, 
ėjimas 
nestabiliomis 
formomis, lipimas 
ant platformos, 
šuoliukas nuo 
platformos.

4. Šokinėjimas 
iš vietos arba 
su specialia 
spyruokliuojančia 
šokdyne.

5. Šokinėjimas ant 
minkštų plytelių 
atpažįstant, 
įvardijant 
gyvūnus ir jų 
atvaizdus įdedant 
į atitinkamą vietą.
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Gebėjimų vertinimas 

Eil. 
nr.

Gebėjimo aprašymas Gebėjimo 
vertinimas: 
geba atlikti 
savarankiškai

Gebėjimo 
vertinimas: 
geba atlikti su 
daline fizine 
pagalba 

Gebėjimo 
vertinimas: 
geba atlikti su 
visapuse fizine 
pagalba

Gebėjimo 
vertinimas: 
veiksmo atlikti 
negali ir su 
visapuse pagalba

1. Suvokimas. Ar suvokia 
vizualinę darbotvarkę, 
geba susieti paveikslėlius 
su konkrečiais pratimais ir 
jų seka?

Ar geba atpažinti gyvūnus?

2. Elgesys.

2.1. Ar geba sulaukti savo eilės?

2.2. Ar geba bendradarbiauti 
poroje su kitu vaiku, 
mokytoju?

3. Fizinių gebėjimų raida, 
gebėjimas savarankiškai 
arba su pagalba atlikti 
užduotis. 

3.1. Geba pralįsti pro lankus jų 
nenumetęs.

3.2. Geba lipti gimnastikos 
sienele.

3.3. Įveikia kliūčių ruožą. 

3.4. Geba nušokti nuo 
platformos, geba šokti į tolį.
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VIZUALINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ PAVYZDŽIAI

    BĖGTI                       SPIRTI KAMUOLĮ             MESTI KAMUOLĮ        GAUDYTI KAMUOLĮ

ŠOKĖTI ANT BATUTO             ŠOKTI Į TOLĮ                  ŠOKINĖTI                  ROPOTI

   KAMUOLYS                 LIPTI SIENELE                LIPTI ALPINISTINE         MANKŠTINTIS
                                                                              SIENELE

EITI SUOLIUKU               MANKŠTINTIS SU           KLIŪČIŲ RUOŽAS       STUMTI KAMUOLĮ
                                            KAMUOLIU                                                                

7.  VIZUALINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ PAVYZDŽIAI
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LEIDINYS 2 PRIEDAS

VIZUALINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ PAVYZDŽIAI

  EITI                         RELAKSACIJA           PRATIMAI ANT                                  JOGA
                                                                             KILIMĖLIO         

   ŽAISLAI                    PERTRAUKA                      GERTI                          FUTBOLO VARTAI

HAMAKAS                     SUPTIS                            TENISAS                          BOKSAS

   MAŽI                                ČIUOŽYKLA                  MESTI Į TAIKINĮ            ŽAISTI DVIESE
KAMUOLIUKAI



45

K A I P  P A D Ė T I  S P O R T U O T I  R A I D O S  S U T R I K I M Ų  T U R I N T I E M S  V A I K A M S ? 

           IKI                                LABAS                        TUALETAS                         RŪBINĖ                 

KREPŠINIS                  FUTBOLAS                 KOMANDINIS             LAUKTI SAVO EILĖS
                                                                             ŽAIDIMAS

LEIDINYS 2 PRIEDAS

VIZUALINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ PAVYZDŽIAI

 BĖGTI TARP KŪGIŲ     LENTA SU RATUKAIS           PARAŠIUTAS           EITI  LYNU

 BALANSINĖS             MESTI LANKĄ               PILVO PRESAS                    PILVO PRESAS
 FORMOS
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