
	
	
	

TIKRAI	SKIRTINGI,	NETIKĖTAI	PANAŠŪS	–	
MOKOMĖS	GYVENTI	DRAUGE	

	
Rekomendacijos	tėvams	

	
	
	

	
Kiekviename	kolektyve	galime	sutikti	 įvairaus	charakterio,	temperamento	ir	elgesio	žmonių.	
Kiekviename	 kolektyve	 sutiksime	 aktyvų	 ir	 daug	 kalbantį	 lyderį,	 aptiksime	 uždarą	 tylenį	 ir	
pamatysime	 savo	 elgesiu	 stebinantį	 keistuolį.	 Ir	 kiekvienas	 iš	 jų	 randa	 savo	 vietą	 kolektyve,	
išmoksta	bendradarbiauti	su	kitais.	
	
Taip	pat	yra	ir	kiekvienoje	vaikų	grupėje.	Kiekvienoje	darželio	grupėje	rasime	aktyvių	ir	judrių	
vaikų,	rasime	uždaresnių	ir	mėgstančių	individualią	veiklą	vaikų,	rasime	auklėtojų	“padėjėjų”	ir	
rasime	sunkiau	taisykles	bei	susitarimus	priimančių	vaikų.	Tiesa,	kai	kuriuose	grupėse	sutiksime	
ir	 vaikų,	 kurių	ugdymosi	 ir	 augimo	poreikiai	 yra	 specifiniai	 ir	 skiriasi	 nuo	kitų	 vaikų,	 tačiau	 tai	
jiems	netrukdo	būti	priimtiems	į	vaikų	būrį	ir	rasti	savo	saugią	vietą	jame.	
	
Būna,	kad	tėvai	sudvejoja,	kaip	reaguoti	ir	kalbėtis	su	savo	vaiku	apie	jo	ar	jos	grupėje	esantį	
vaiką,	kuris	išsiskiria	savo	elgesiu	ar	savo	poreikiais.	Ar	apskritai	reikia	savo	vaiką	klausti	apie	
“tą”	vaiką?	Ką	pasakyti	savo	vaikui,	kai	šis	pasakoja	apie	besimušantį,	nuolat	verkiantį	ar	žaislus	
atiminėjantį	 grupės	 draugą?	 Kaip	 apsaugoti	 savo	 vaiką,	 kad	 “tas”	 vaikas	 jo	 neužgautų	 ar	
nenuskriaustų?	
	
Atsakymas	labai	paprastas.	Nereikia	reaguoti	niekaip	kitaip,	nei	reaguotumėte	į	bet	kurį	kitą	
savo	vaiko	grupės	draugą.	 Ir	nesvarbu,	ar	 tam	vaikui	nustatyti	 specialūs	ugdymo	 ir	priežiūros	
poreikiai,	 ar	 tokie	 poreikiai	 nenustatyti,	 ar	 net	 nėra	 ką	 nustatinėti.	 Svarbu	 prisiminti,	 kad	
anksčiau	ar	vėliau	VISI	vaikai	bent	kartą	(o	dauguma	ir	ne	vieną	kartą)	yra	pabandę:	atimti	žaislą	
iš	kito	vaiko,	kam	nors	trenkti	supykus,	nepriimti	kito	vaiko	žaisti	kartu,	pasiimti	svetimą	daiktą	
ar	 žaislą,	 įkasti	 kitam,	 neklausyti	 suaugusiųjų	 nurodymų	 ar	 prašymų,	 nusikeikti,	 nuveikti	 dar	
kažką	netinkamo	bandant	elgesio	ribas	arba	nesuvaldžius	staiga	kilusių	stiprių	emocijų	(pykčio,	
nerimo,	liūdesio,	o	kartais	ir	džiaugsmo).	Ir	tai	yra	normalus,	vaikų	raidos	nulemtas,	elgesys.	Tai	
išbando	visi	vaikai.	Kiekvieno	mūsų	vaikas	tikrai	yra	tai	daręs.	Ar	taip	besielgdamas	jis	ar	 ji	 irgi	
tampa	“tuo”	vaiku?	Tikrai	ne.	
	
Visi	vaikai	auga	ir	mokosi,	koks	elgesys,	bendravimas	ir	buvimas	su	kitais	yra	priimtinas	mūsų	
visuomenėje.	 Kai	 kurie	 vaikai	 greitai	 perpranta,	 kokio	 elgesio	 iš	 jų	 yra	 tikimąsi,	 kai	 kuriems	
vaikams	reikia	daugiau	laiko	ir	pagalbos.	Todėl	svarbu,	kad	šalia	esantys	suaugusieji	nuosekliai,	
kantriai	ir	draugiškai	vaikams	primintų:	

- koks	netinkamas	elgesys	yra	nepriimtinas	ir	turi	būti	sustabdytas,	
- koks	elgesys	būtų	tinkamas	toje	situacijoje,		
- kaip	suvaldyti	stiprias	emocijas,	
- kaip	išreikšti	emocijas	ir	jausmus	saugiai	sau	ir	kitam.		

	
	



Rekomendacijos,	 padėsiančios	 stiprinti	 vaikų	 draugavimo,	 vienas	 kito	 priėmimo	 ir	 saugaus	
buvimo	kartu	įgūdžius	su	visais	grupės	vaikais.	Svarbu:	

- Pagarbiai	kalbėti	apie	kiekvieną	vaiką	su	savo	vaiku.	Kokiais	žodžiais	mes	kalbame	apie	
kitus,	 tokius	 žodžius	mūsų	 vaikai	 ir	 naudoja	 bendraudami	 tarpusavyje.	 Vaikai	 mato	 ir	
priima	kitus	taip,	kaip	suaugusieji	mato,	priima	ir	kalba	apie	kitus.	

- Išmokyti	 savo	 vaiką	 konflikto	 sprendimo	 žingsnių:	 Jei	 kitas	 vaikas	 skriaudžia,	mušasi,	
prasivardžiuoja,	 trukdo,	 savo	 vaiką	 mokome:	 1.	 Pasakyk,	 kad	 Tau	 nepatinka,	 ką	 jis/ji	
daro.	 Jei	 tai	 nepadės:	 2.	 Nueik	 į	 šoną,	 žaisk	 toliau.	 Jei	 tai	 nepadės:	 3.	 Pasakyk,	 kad	
pasakysi	 auklėtojai,	 jei	 jis/ji	 vis	 tiek	 nesiliaus:	 4.	 Nueik	 ir	 pasakyk	 auklėtojai,	 paprašyk	
pagalbos.	

- Skatinkime	 vaikus	 suprasti	 kitų	 vaikų	 elgesį.	 Jei	 vaikas	 papasakoja,	 kad	 kitas	 vaikas	
mušėsi	ar	atiminėjo	žaislus,	paaiškinkime,	kad	panašu,	kad	tam	vaikui	dar	reikia	išmokti	
gražiai	 draugauti,	 gal	 jis	 buvo	 piktas	 ar	 blogai	 jautėsi	 ir	 kitaip	 dar	 nemoka	 apie	 tai	
pasakyti,	kad	reikia	būti	kantriems,	pamokyti	kitą	vaiką	kaip	susitarti	draugiškai.	

	
Rekomendacijos	ko	nesakyti	kalbant	su	savo	vaiku	apie	kitus	vaikus:	

- “Duok	 atgal”.	 Nemokykime	 vaikų	 konfliktines	 situacijas	 spręsti	 smurtu.	 Nes	 tai	 taps	
įpročiu	ir	jie	augs	nemokėdami	konstruktyvių,	taikių	konfliktų	sprendimo	būdų.	

- “Nedraugauk	 su	 tuo	vaiku”.	Galime	mokyti,	 kad	 vaikas	 kurį	 laiką	nežaistų	 su	 vienu	ar	
kitu	vaiku,	jei	kitas	vaikas	elgiasi	netinkamai.	Tačiau	nereikia	vaikams	uždrausti	draugauti	
apskritai,	nes	kitas	vaikas	nesielgs	visą	laiką	netinkamai.	

- “Jis	 keistas	 kažkoks”.	 Nereikia	 klijuoti	 etikečių,	 vadinti	 visokiais	 vardais	 kitų	 vaikų.	
Galima	kalbėti	 su	 savo	vaiku	apie	kito	vaiko	elgesį,	bet	ne	apie	asmenį.	Galima	 sakyti,	
pvz.,	 “Tikrai	 skamba,	 kad	Petriukas	 elgėsi	 nedraugiškai,	 kai	 atėmė	 iš	 Tavęs	 žaislą”,	 bet	
nesakyti	“Tas	Petriukas	toks	keistas,	nuolat	taip	elgiasi”.	

	
Neskubėkime	 teisti	 ar	 pasmerkti	 vaikų,	 tiek	
svetimų,	 tiek	 savų.	 Kartais	 vaikai	 atrodo	 gana	
skirtingi,	 bet	 kartu	 gali	 pasirodyti	 ir	 netikėtai	
panašūs.	Pavyzdžiui,	irgi	mėgsta	klausyti	pasakos,	
žaisti	 futbolą,	 turi	 katę	 ar	 mėgsta	 mamos	
kepamus	 sausainius.	 Parodykime	 vaikams,	 kad	
draugauti	 reikia	 mokytis,	 o	 išmokus	 –	
draugystėse	 patirsime	 daug	 džiaugsmo	 ir	
pasitenkinimo.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Paruošė	l/d	“Gintarėlis”	psichologė	Jūratė	Baltuškienė	


