
 

OPTINĖ 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. Painioja grafiškai panašias raides: 

      I- J, p- b- d- g, r- z ar ž, z- ž, 

s- š, t- f , m-n, e-ė, l-t,  ir kt. 
2. Raides skiemenyse sukeičia vietomis 

(at- ta, ap-pa, pvz: atnešė→tanešė). 

 

3. Sukeičia dvibalsių ir dvigarsių narius 

vietomis (uo-ou, ie-ei, ai-ia, ui-iu ir 

pan. Pvz.:uoga→ ouga, keistas→ 

kiestas, laiko→liako, vaikai→viakia). 

 

4. Gali būti stebimas veidrodinis raidžių 

rašymas (b→d, d→b, p→q),  
retesniais atvejais žodžiai rašomi iš 

kito galo. 

 

5. Gali būti stebimas veidrodinis ir 

skaičių 2, 5, 6, 9 rašymas, dviženklių 

skaičių rašymas, ženklų > ir < 

painiojimas. 

6. Nepaiso eilučių. 

 

7. Sunkiai įsimena raides, prastai jungia 

raides į skiemenis, skiemenis į 

žodžius. 

8. Nejaučia sakinio, žodžio ribų (nors 

sakytinės kalbos vienetus skiria 

gerai). 

9. Rašysena negraži (dažni braukymai, 

taisymai, apvedžiojimai). 

 

Disgrafijos priežastys: 

 Sutrinka suvokimas ir atpažinimas 

regėjimu (neskiria panašių raidžių ir 

kitų grafinių ženklų). 

 Sutrinka erdvės suvokimas (prastai 

orientuojasi aplinkoje, popieriaus lape, 

neatpažįsta erdvinių figūrų formos, 

dydžio). 

 Galvos smegenų žievės zonų, 

dalyvaujančių rašymo procese, 

nepilnavertė veikla (silpnumas).  

 Persirgtos ligos (pvz.; meningitas, 

encefalitas) 

 Paveldėjimas  

 Traumos  

 

      Vaikams, kuriems yra nustatyta optinė 

disgrafija, be klaidų rašto darbuose dar 

būdinga: 

 

 Klaidų padaugėja, jei vaikams reikia 

nurašyti spausdintinį tekstą, nes 

sunku spausdintinę raidę paversti 

rašytine. 

 

 Nurašinėdami skrupulingai kopijuoja. 

 Blogiau piešia daiktus iš atminties, 

konstruoja. 

 Sunkiai nustato kryptį. 

 

 Pameta skaitomą ar rašomą tekstą, 

eilutę, nežino, kur pradėti rašyti, 

piešti sąsiuvinio lape. 

 

 Spręsdamas kryžiažodžius vaikas 

nežino, kur rašyti. 

 

 Vaikui taip pat sunku suvokti 

žemėlapius ar schematiškai 

pavaizduotus uždavinius, diagramas, 

pastebėti skirtumus paveikslėliuose.  

 

 Nesugeba naudotis žymekliais, 

žinynais, telefonų knygomis. 

 

 Žodines instrukcijas, kurias reikia 

atlikti žodžiu, supranta ir vykdo 

gerai.  

 

 Negali žodžiu apibūdinti daiktų, 

reiškinių, vaizduojamų 

paveikslėliuose, nes regėjimu 

netiksliai skiria bei suvokia jų 

požymius.  

 

 Dažnai pasimeta tekste, nesuranda 

esminių detalių. 

 

 Pasakojant sunku atkurti ir įsiminti 

įvykių nuoseklumą (kas jau įvykę, 

kas dar bus). 

 Negeba gretinti, lyginti. 

 

 Kalba susiformavusi gerai. 

 

 Gana platus žodynas. Šnekamoji 

kalba gana turtinga ir vaizdinga. 

 

 Dažniausiai tai nemėgstantys skaityti 

vaikai. 

 

 Ne visada pajėgūs groti kokiu nors 

instrumentu. 

 Patiria sunkumų dailės ir darbų 

pamokose. 



Kaip tėvai galėtų padėti savo 

vaikui namuose (galimi logopedo 

nurodymų pavyzdžiai)? 

1. Lavinti regimąją atmintį: 

 Įsidėmėti daiktus, rasti juos tarp kitų. 

 Sudėti daiktus ta pačia tvarka. 

 Pamatyti, kuris daiktas pradingo. 

 Rasti skirtumuos piešiniuose. 

 

2. Lavinti regimąjį suvokimą: 

 Mokyti sudėti paveikslėlį iš dalių, 

dėlioti dėliones (puzles) 

 Apžiūrėti, palyginti daiktus 

piešinėliuose. 

 Apžiūrėti ir atpažinti kontūru, 

punktyrine linija, taškeliais pieštus 

paveikslus. 

 Atpažinti vienas ant kito kontūru 

nupieštus daiktus 

 Rasti vienodos spalvos, formos daiktus. 

Sugrupuoti juos. 

 

3. Mokyti atpažinti raides:  

 Rasti nurodytą raidę tarp kitų raidžių. 

 Palyginti optiškai panašias raides. 

 Painiojamas raides ir skaitmenis 

dėlioti iš pagaliukų, išraityti iš siūlo, 

lipdyti iš plastilino, karpyti iš 

popieriaus; 

 Spausdintiniame tekste (iškarpose iš 

laikraščių, žurnalų) išbraukti, 

skirtingai nuspalvinti nurodytą raidę 

ar painiojamas raides (pvz.: raidę e-

išbraukti, ė apvesti rutuliuku).  

 Pamatyti vieną ant kitos užrašytas 

raides. 

 Atpažinti veidrodiškai parašytas 

raides. 

  

 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.  

 

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. 
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