
AKUSTINĖ DISGRAFIJA- (graikiškai 

dys- priešdėlis, žymintis atskyrimą, neigimą, 

grapho- rašau) – tai dalinis, specifinis 

rašymo sutrikimas. Šios disgrafijos 

pagrindinis požymis- pasikartojančios 

vaiko rašto darbuose tokios klaidos: 

1. Raidžių (skiemenų) praleidimai rašant 

(palapinė → palpnė, namas→ nms)  

2. Nereikalingų raidžių prirašymas 

(karvė→karavė, miškas→mišksas) 

3. Skiemenų kartojimas (kaladė→ kalaladė, 

mokykla→mokymoklala) 

4. Raidžių painiojimas:  

 Ilgų ir  trumpų balsių (i-y, u- ū) 

 Skardžių ir duslių priebalsių (p- b, 

k- g, t- d, s- z,  š- ž) 

 Balsių ir dvibalsių (ė-ie, e-ei,o- uo) 

 Kietųjų- minkštųjų priebalsių, 

t.y.minkštumo ženklo (ne)rašymas 

(peliukas→ pelukas, saulutė→ 

sauliutė,liūtas→lūtas) 

 Panašaus skambesio garsų sukeitimai 

rašant (s- š, z- ž, š- č, ž- dž, e-ė, r- l, 

r-j ir pan, pvz.: puošnus→ puosnus 

arba puošnuš, galva↔kalva) 

 

Disgrafijos priežastys: 

 Vaikas negeba skirti panašiai 

skambančių garsų (t.y. nustatomas 

foneminės klausos sutrikimas arba 

neišlavėjimas).  

 Vaikas negeba nustatyti žodį 

sudarančių garsų sekos (nuoseklumo), 

garso vietos žodyje, sudaryti žodžio iš 

atskirų garsų-sujungti jų  į žodį 

(garsinės analizės bei sintezės įgūdžių 

stoka).  

 Galvos smegenų žievės zonų, 

dalyvaujančių rašymo procese, 

nepilnavertė veikla (silpnumas) 

 Persirgtos ligos (pvz.; meningitas) 

 Paveldėjimas  

 Netinkama kalbinė aplinka 

(dvikalbystė, nepakankamas 

bendravimas su vaiku, dėmesys vaiko 

kalbos plėtotei) 

Tėvai retai įtaria, kad ikimokyklinio 

amžiaus vaikas gali turėti rašymo 

sunkumų. Dažniausiai rašymo sutrikimą 

pastebi mokytojas, o tiksliai nustato 

logopedas. 

     Vaikams, kuriems yra nustatyta 

akustinė disgrafija, be klaidų rašto 

darbuose dar būdinga: 

 Lėčiau išmoksta rašyti, nes rašant 

reikia išskirti garsus, nustatyti jų 

nuoseklumą. 

  Sunkiau įsimena raides tų garsų,  

kuriuos painioja (pvz.;z ir ž, e ir ė) 

 Sunkiai supranta greitą kalbą bei 

greitai skaitomą tekstą 

 Ne visada teisingai supranta žodžiu 

pasakytas užduotis 

 Tekstą dažniausiai nurašo 

taisyklingai. Klaidas gali daryti, 

jeigu perskaitę žodį ar sakinį toliau 

rašo nežiūrėdami į tekstą. 

 Taisyklingai taria kalbos garsus. 

 Jų klausa yra normali 

Jei Jūsų vaikui logopedas nustato 

disgrafiją, nenusiminkite ir kantriai dirbkite su 

vaiku. Nemažai skaitymo ir rašymo sutrikimų 

turinčių žmonių pasiekė populiarumą ir 

pripažinimą. Tai: skulptorius Augustas 

Rodenas, dainininkė Cher, filmų kūrėjas 

Waltas Dysney, matematikas genijus Albertas 

Einšteinas, išradėjas Tomas Edisonas. 



Kaip tėvai galėtų padėti savo vaikui 

namuose (galimi logopedo nurodymų 

pavyzdžiai)? 

1. Lavinti klausos dėmesį, girdimąjį įsiminimą: 

 Mokyti atkartoti beldimą, skiemenų, 

skaičių, žodžių sekas. Jas palaipsniui 

ilginti. 

 Įsiminti ir įvykdyti 4 ir daugiau 

užduočių (atsistok, pakelk rankas, 

atsitūpk ir vėl atsistok) 

 Įsiminti žodžius ir iš jų sudaryti sakinį 

(važiuoja,mašina,gatve,greitai, plačia→ 

Mašina greitai važiuoja plačia gatve) 

 

2. Mokyti skirti (diferencijuoti) garsus: 

 Nustatyti kuris iš painiojamų garsų yra 

skiemenyje,  žodyje (pvz.: z ar ž yra 

žodyje „žirafa“) 

 Užrašyti iš diktuojamų žodžių eilės tik 

tuos žodžius, kuriuose yra nurodytas 

garsas (pvz.:ė) 

 Sugalvoti žodžių su nurodytu garsu 

žodžio pražioję, viduryje, gale  

 Atrinkti paveikslėlius, kurių 

pavadinimuose yra nurodytas garsas. 

 

3. Atlikti garsinės analizės ir sintezės 

užduotis: 

 

 Sugalvoti žodžių, turinčių nurodytą 

skaičių garsų (pvz.: 5 garsus turi 

žodžiai „namas“,“pilis“ ir t.t.).  

 Pasakyti žodžius atskirais garsais 

(ola→o-l-a, malė→m-a-l-ė) 

 Iš atskirų garsų sudėti žodį  (pvz.:r-o-p-

ė→ropė, k-a-l-v-i-s→kalvis) 

 Rasti garso vietą žodyje (kelintas 

žodyje „pasaka“ yra garsas s). 

 Sudėlioti paveikslėlius iš eilės pagal 

garsų skaičių jų pavadinimuose. 

 Sudėti žodžius iš karpomojo raidyno 

(nurodyti raidžių, skiemenų skaičių), 

perskaityti juos. 

 Pakeisti žodžius, pridedant vieną 

raidę, pakeičiant vieną raidę kita 

(rovė-krovė, arė-varė, oras-doras, 

lošė-košė) 

 

SVARBU ŽINOTI, KAD: 

 Disgrafija savaime neišnyksta, bet yra 

koreguojama. Tai atlieka logopedai. 

 

 Namuose tėvai turi padėti vaikui, 

sistemingai vykdydami logopedo 

nurodymus. 

 

 Tėvai neturėtų barti vaiko dėl daromų 

klaidų gausos, o stengtųsi padėti atlikti 

namų darbų užduotis. 

 

 Ypač svarbu, kad tėvai būtų pirmiausia 

vaiko draugais, paguostų, padrąsintų, 

paaiškintų, jog šią problemą įmanoma 

įveikti. 

 

 Tėvai dažnai vengia kreiptis dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo, nes mano, 

kad tai yra „vaiko nurašymas“. Tačiau 

jeigu savalaikė pagalba nebus 

nesuteikta, vaikas ateityje tikrai 

susidurs su mokymosi sunkumais.  
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