
Vaikai – tai Dievo DOVANA, kurią gavę įsipareigojam 

juos besąlygiškai mylėti, gerbti, saugoti ir išauklėti 

geresniais žmonėmis, negu esame patys. 
 

Tėvai,barant vaikus,kartais 

pasitelkia rėkimą, šaukimą, 

netinkamą kritiką. 

Patarimai tėvams, kaip 

tinkamai išsakyti kritiką: 
 

 Vengti kritikos už gerai atliktą darbą. (Vaikas 

gauna “8”, tėvai – jei būtum..., tai būtų “10”. 

Reikia: šaunuolis, kitą kartą pavyks dar geriau). 

 Kritika turi būti pozityvi. Turi skambėti kaip 

patarimas. 

 Kritika kaip auklėjamojo poveikio priemonė. 

Pažiūrėti į save savikritiškai. 

 Kritikuoti vaiko elgesį, o ne asmenybę (tu 

nemokša, tinginys, neruoši pamokų....). 

 Prieš kritikuojant nesusidaryti išankstinės 

nuomonės. 

 Kritikuoti ramiai. 

 Nepriminti ankstesnių nusižengimų arba klaidų. 

 Nevengti pagyrimų. 

 Nedžiūgauti dėl vaiko prasižengimų (aha, ar aš 

tau nesakiau...). 

 Nereikalauti pasižadėjimo (ar prižadi daugiau 

taip nedaryti?....). 

 Nekritikuoti ir nebausti už sąžiningumą. 

 Neskubėti kritikuoti. 

 Atsižvelgti, kodėl buvo netinkamai pasielgta 

(susimušo, nes gynė mamą...). 
 

Patarimai, kaip sakyti teigiamą kritiką: 

Dažniau girkite gerus vaiko poelgius, mažiau 

akcentuokite blogus.  

Kritikuokite ne patį vaiką, pvz.: "Na ir nemokša 

tas mūsų vaikas, amžinai kas nors jam nutinka", bet 

jo konkretų poelgį, pvz.: "Tu šiandien ...". 

Išaiškinkite vaikui, kad iš nesėkmės galima 

daug ko išmokti, kad ji - normali gyvenimo dalis. 

Ištikus nesėkmei, padrąsinkite bandyti dar kartą.  

Nelyginkite savo vaiko su kitais vaikais ar 

broliais, seserimis, pvz.: "Kodėl tu negali piešti 

taip, kaip tavo brolis?", "Tavo draugas Tomas 

gražiai piešia." Vaikai gali pradėti nekęsti tų, su 

kuriais yra lyginami.  

Padrąsinkite vaiką dažniau pačiam apsispręsti, 

išreikšti savo nuomonę ir savarankiškai veikti 
 

Ką reikėtų žinoti 

Sudarykite vaikui tikslią dienotvarkę. 

Vertinkite savo vaiko darbus pagal vaikų 

lygmenį, o ne pagal suaugusiųjų standartus. 

Skirkite per dieną nors truputį laiko pakalbėti 

su vaiku dviese. Tada vaikas jaučiasi: "Mes dviese 

su mama (tėčiu)", "Dabar aš mamai (tėčiui) - pats 

brangiausias žmogus pasaulyje". Tėvai sunkiai 

pastebi šį vaiko poreikį ir mažiausiai jį patenkina. 

Visada išklausykite vaiką, atsakykite į jo 

klausimus, parodykite, kad jį suprantate. Vaiką 

labiau drąsina atjaučiantis jo sunkumų supratimas, o 

ne patarimas, pagyrimas ar skuboti primygtiniai 

sprendimai.  

Stenkitės nesikišti į vaiko veiklą neprašomi. 
 

VAIKO ELGESIO REGULIAVIMAS: KUO 

PAKEISTI FIZINES BAUSMES 

 Geras ne tas tėvas, kuris viską leidžia savo 

vaikui, o tas, kuris moka jį sudrausminti jo 

neskaudindamas ir nežemindamas.  

 Drausminimo paskirtis - nustatyti vaikams 

leistino elgesio ribas ir pataisyti netinkamą jų 

elgesį. Taip pat siekiant to, ko norite iš vaiko 

dabar. Drausminimas turėtų padėti vaikams 

išsiugdyti savo elgesio kontrolę. 

 Mušimu galima greitai suvaldyti vaiko elgesį, 

tačiau mušimas nemoko vaiko, kaip jis turėtų 

keisti savo elgesį. Dažniau jis palieka nuoskaudą 

ir pyktį. Dažnai tėvai muša vaikus tikėdamiesi, 

kad jie bijos kitą kartą netinkamai elgtis. Tačiau 

vaikai ima bijoti mušančio tėvo ir mokosi slėpti 

nuo jo ne tik blogus savo poelgius, bet ir 

svarbius savo išgyvenimus.  

 Būkite pavyzdžiu savo vaikui, rodydami, kaip 

elgiasi žmonės, mokantys kontroliuoti savo 

elgesį. Vaikai daugiau išmoksta iš jūsų elgesio 

nei iš jūsų kalbų. Jei norite, kad vaikas išmoktų 

laikytis taisyklių, pats spręstų savo problemas, 

valdytų savo pyktį, tai ir patys taip elkitės. 

 Norėdami pakeisti vaiko elgesį, kuo aiškiau jam 

pasakykite, kaip jis turi elgtis ir kodėl jūs to 

norit. Venkite tokių pasakymų, kaip "aš pasakiau 

ir baigta", "daryk, kas liepta, o ne klausinėk". 

Vaikui bus lengviau gerai elgtis, kai jis aiškiai 

supras, ko iš jo norite.  

 Jeigu jus pykdo arba skaudina vaiko elgesys, 

pasakykite jam, kaip jaučiatės. Pradėkite tai 

sakyti nuo žodžio "Aš". 

 Nepamirškite vaiko pagirti už gerą elgesį. Jei 

vaikas jaus, kad yra geras, tai ir stengsis elgtis 

gerai.  

 Leiskite vaikui pasakyti savo požiūrį į tai, ko iš 

jo reikalaujate. Tai nereiškia, kad turite 

nusileisti, jei jis nepatenkintas. Tačiau 

parodykite, kad jums svarbi ir vaiko nuomonė. 

Tada ir jam bus svarbi jūsų nuomonė. 

 Jei vaikas nesilaiko taisyklių, pasistenkite 

nepasiduoti pykčiui, pagalvokite, kaip galima 

pakeisti jo elgesį.  

 Leiskite jam pajausti savo poelgio pasekmes, 

skirdami bausmę, pavyzdžiui, uždrausdami tą 

dieną eiti į kiemą. 

 Leiskite vaikui ištaisyti savo elgesį, pavyzdžiui, 

liepdami išsiskalbti supurvintą rūbą.  



 Pabandykite su vaiku aptarti galimą iškilusios 

problemos sprendimą. Paklauskite, ką jis pats 

galvoja apie savo poelgį, kaip, jo nuomone, 

galima išspręsti susidariusią situaciją. Kartu 

nuspręskite, kaip jis turi elgtis toliau.  

 Jei vaikas supyko dėl drausminimo, leiskite jam 

žodžiais, o ne veiksmais išreikšti savo jausmus. 

Duokit jam užsiėmimą, kuris padėtų išsikrauti 

arba paskirkite minutės pertraukėlę, palikę vieną 

kambaryje.   

 
Kaip aptarti vaiko netinkamo elgesio atvejus 

(parengta pagal Peter Hook ir Andy Vass„Follow up tips. 

Behaviour management pocketbook“). 
 

Penki netinkamo vaiko elgesio aptarimo 

„žingsniai“: 

 Ką tu padarei? Paprašykite vaiko apibūdinti 

savo netinkamą elgesį. Jeigu jis sako, kad 

nežino, ką netinkamo padarė, tuomet pasakote 

jūs. 

 Kodėl šitaip pasielgei? Tai suteikia galimybę 

vaikui pasiaiškinti, atsiprašyti. Jeigu vaikas 

nieko nesako, pokalbį būtina tęsti. 

 Kokią taisyklę sulaužei? Tai suteikia vaikui 

galimybę suvokti, kodėl jūs nusprendėte, kad jo 

elgesys buvo netinkamas. 

 Kaip elgtumeisi kitą kartą? Galite pasikalbėti 

apie labiau tinkamą elgesį, aptarti galimus 

variantus. 

 Kaip galėčiau tau padėti? Šis klausimas rodo 

jūsų rūpinimąsi juo ir padeda pabaigti pokalbį, 

nepažeidus vaiko savigarbos. Tokia pokalbio 

pabaiga padeda išlaikyti draugiškus santykius. 

 

 

Suprasdami, kad didžiausią žymę vaiko gyvenime palieka 

suaugusiojo elgesys, jo jausmai – meilė ar neapykanta, 

džiaugsmas ar pyktis ir net mąstymas, vidinės nuostatos, 

kad vaikas bijo pykčio proveržių ir visada stengiasi taip 

elgtis, kad jų išvengtų, privalome mokytis bendrauti be 

pykčio arba pyktį išreikšti civilizuotai (nešaukiant, 

negąsdinant, bet stengiantis suprasti jo jausmus ir su jais 

susijusius poreikius). 

 

 
 

 

Apie gimnazijoje teikiamą pagalbą daugiau 

informacijos rasite: 

http://gruzdziai.siauliai.lm.lt 

 

Rekvizitai: 

S.Dariaus ir S.Girėno 31, Gruzdžiai 

Tel./faks.: 841-372251 

El.paštas: ggimnazija@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
Rengė: 

Socialinė pedagogė metodininkė Rosita Veikalienė, 
specialioji pedagogė Raimonda Vaitiekūnaitė. 
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Vaikas, neklauso! Ką daryti? 
 

 

 

Rekomendacijos tėvams 
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