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 Vaikų konfliktai yra natūralus 

reiškinys, jie bendraudami, 

konfliktuodami ir spręsdami 

konfliktines situacijas kaupia 

patirtį, mokosi suprasti, kas yra 

gerai, o kas ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfliktas – tai skirtingų nuomonių, pažiūrų, tikslų susidūrimas. Jie 

kyla dėl to, jog kiekvienas iš mūsų esame skirtingi, individualūs, su 

savo poreikiais ir norais, lūkesčiais bei tam tikrais elgesio įpročiais. 

Ką tėvai dažniausiai daro, kai vaikai konfliktuoja? 

Bando vyresniajam vaikui aiškinti, kad jis turėtų 

pasirūpintų jaunesniu broliu ar sese, kad turėtų būti jam 

nuolaidesnis. Taip pat tėvai bando suprasti kas kaltas, kas 

pradėjo. Tačiau dažniausiai toks tėvų elgesys konflikto 

neišsprendžia, dažnu atveju tik dar labiau jį komplikuoja. 

Geriausias vaikų konfliktinių situacijų sprendimo mokymo 

būdas – asmeninis pavyzdys. 



Kaip reikėtų elgtis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkreipkite dėmesį:  

 Venkite būti teisėju. Kiekvienas nori, kad būtų palaikyta jo pusė, taigi jei tik įmanoma 

susilaikykite nuo teisėjavimo. 

 

 Neprovokuokite vaikų pavydo. 

Kiekvienas nori būti mylimas ir 

išskirtinis. Nepasiduokite 

nesibaigiančioms diskusijoms kas 

kaltas – leiskite vaikams išsisakyti , bet 

daug nesiaiškinkite. Kurkite namų taisykles. Darykite tai kartu su vaikais, taip jiems 

bus lengviau laikytis pasiūlytų taisyklių. Negėdinkite vaikų –„toks didelis ir verkia“, 

„toks didelis ir nemoka dalintis“. 

 

 

Nedarykite nieko. Kiekvienas vaikas bando įtikinti tėvus savo teisumu. 

Jeigu matote, kad konfliktinė situacija nesukels pavojaus nei vieno vaiko 

sveikatai, pabandykite susilaikyti nuo įsiterpimo, išeikite į kitą kambarį. 

Leiskite vaikams patiems pasimokyti spręsti konfliktines situacijas. 

Jeigu girdite pravardžiavimus, ašaras – atėję į kambarį pasakykite ką 

matote, išklausykite vieną ir kitą pusę, pasakykite, kad pasitikite vaikais ir 

manote, kad jie sugebės surasti tokį sprendimą, kuris bus palankus jiems 

abiems. 

Vaikai mušasi – reaguokite nedelsiant, atskiriant vaikus – „nenoriu, 

kad skriaustumėt vienas kitą“ arba „muštis yra blogai“ – 

nedaugžodžiaukite, nes vaikai išgyvendami stiprias emocijas mažai ką 

prisimins ir naudos iš tokių pamokslų bus mažai. Padėkite vaikams 

nusiraminti, bet jų nevertinkite. 

Rekomendacijas parengė: psichologė Airinė Gailiūnienė 
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