
 

 

 

 

Auginant vaikus kiekviena diena atneša vis naujų potyrių ir 

jausmų. Būna akimirkų, kurios kupinos džiaugsmo, nuoširdumo, 

malonaus jaudulio, paprastumo, tačiau pasitaiko momentų, sukeliančių 

stresą, pyktį, beviltiškumo jausmą. Kiekvienas tėtis ar mama išgyvena 

tokius jausmus. Visi tėvai kartais supyksta – tai natūralu. Svarbu mokėti 

valdyti savo pyktį. 

 

           

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisiminkite, jog vaikas negali suprasti, kokius jausmus Jums kelia jo elgesys, jo 

tikslas nėra Jus supykdyti ar priversti jaustis nepatogiai kitų akivaizdoje. Kai vaikas 

niršta, Jūsų ramybė ypatingai svarbi – jei Jūs reaguosite piktai, kelsite balsą, vaikas 

tik dar labiau supyks.  

Kaip elgtis, kai vaikas „veda iš 

proto“? 

Tėvai, auklėdami savo vaikus, turėtų 

laikytis dviejų svarbiausių taisyklių:  

 būti nuoseklūs;  

 drausmindami išlikti ramūs ir 

nešališki. 
 

Šaukiantis išraudęs tėvas ar mama dažnai net 

pralinksmina vaiką. Nors vaikai to ir 

nepripažįsta, jie nori apribojimų, nes kaip tik 

dėl to namuose jie gali jaustis saugūs. Vaikai 

nori žinoti, kas jų laukia – kokie 

apdovanojimai, jei labai stengsis, ir kokie 

nemalonumai, jei elgsis priešingai. Taisyklės, 

už kurių nepaisymą vaikas bus baudžiamas, 

turi būti aiškios, nustatytos kartu su vaiku ir 

apgalvotos. 

 



 kartais galite išvengti susierzinimo 

pakeisdami dienotvarkę. Pavyzdžiui, jeigu dviejų 

vaikų maudymas tuo pačiu metu visuomet 

baigiasi peštynėmis ir diskusijomis, maudykite po 

vieną;  

 atitraukite vaiko dėmesį dar prieš prasidedant blogam elgesiui. Pavyzdžiui, 

jeigu jūsų vaikas nori paliesti televizorių, nors tai jam nėra leidžiama, greitai 

paimkite jį už rankos ir parodykite ką nors, kas galėtų nukreipti vaiko dėmesį, 

lauke arba kambaryje. Taip nebeliks pykčio priežasties; 

 skatinkite  gerą elgesį!  

 rodykite gerą pavyzdį ir girkite vaiko gerą elgesį – ypač kasdieninį, normalų;  

 jei liepiate vaikui elgtis kitaip, sakykite jam ką daryti, o ne ko nedaryti.   

 išlikite ramūs, stenkitės susivaldyti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIP NUSIRAMINTI, KAI TVYRO ĮTAMPA: 

Giliai įkvėpkite ir lėtai iškvėpkite.        Įkiškite rankas į kišenes.       Atsisėskite ar išeikite iš kambario.  

                     Išeikite į lauką įkvėpti gryno oro.                 Neatsiliepkite nedelsiant. 

           Pagalvokite, kodėl pykstate. Ar tikrai dėl vaiko kaltės, ar kas nors kita jus neramina?   

Humoras kartais yra geras vaistas. Pasistenkite įžvelgti juokingas situacijos puses.   

Paskambinkite kam nors ir pasitarkite. Problema gali pasirodyti ne tokia didelė, kai ja pasidalinsite 

su kitu suaugusiuoju.                             



KĄ REIKĖTŲ PRISIMINTI: 

 nepriimkite tai, ką pasakė jūsų vaikas, asmeniškai. Kartais vaikai, norėdami 

išreikšti pyktį, sušunka „Nekenčiu tavęs”; 

 jeigu supykę susivaldysite, duosite gerą pamoką!  

 jūs esate pavyzdys savo vaikui. Vaikas iš jūsų išmoksta kaip tinkamai valdyti 

pyktį; 

 kaip ir visi tėvai, ne visuomet sugebėsite likti ramūs, šauksite ant vaikų ar 

pasakysite ką nors, ko vėliau gailėsitės. Būtent dėl šių momentų reikia 

atsiprašyti; 

 pasakykite vaikams, kad klydote ir kad elgėtės nederamai. Vaikas išmoks taip pat 

elgtis.  Kaip suvaldyti vaikų pyktį; 

 vaikai turi išmokti valdyti pyktį ir spręsti problemas taip, kad nekenktų kitiems;  

 savikontrolė yra svarbus gebėjimas, kuris bus reikalingas visą likusį gyvenimą;  

 tėvai gali padėti vaikams susidoroti su šia sunkia užduotimi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijas parengė: psichologė, Airinė Gailiūnienė 

 

 

Naudota literatūra ir šaltiniai: 

 Auginkime sveikus ir laimingus vaikus. (2013). Šiauliai: AB spaustuvė „Titnagas”. 

 https://usc.utena.lm.lt/images/2015_dokumentai/2015_straipsniai/Elgesio_ribos.pdf  

https://usc.utena.lm.lt/images/2015_dokumentai/2015_straipsniai/Elgesio_ribos.pdf

