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SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI (2) 

DALINTIS 

Noras pasidalyti užkandžiu ar žaislu gali padėti vaikams užmegzti ir išlaikyti draugystę.  

Dvejų metų amžiaus vaikai gali parodyti norą dalintis su kitais, tačiau paprastai tik tada, kai 

nejaučia baimės, jog jiems neliks. Vaikai nuo trejų iki šešerių metų dažnai būna savanaudiški, 

kai reikia dalintis dalykais, kurie kainuoja. Pvz., vaikai, turintys tik vieną tam tikrą daiktą, 

gali nenorėti dalintis puse su draugu, nes tai reiškia, kad jie turės mažiau. Kita vertus, tie 

patys vaikai gali lengvai dalintis žaislu, su kuriuo jie nebenori žaisti. Maždaug nuo septynerių 

ar aštuonerių metų dauguma vaikų labiau rūpinasi sąžiningumu ir noriai dalijasi. Be to, 

tyrimai rodo, kad dalijimasis ir gerovė yra susiję. 

Apskritai tyrimai rodo, kad vaikai, kurie pasitiki savimi, dažniau dalijasi. Taip pat ir 

atvirkščiai. Dalijimasis taip pat leidžia vaikams labiau savimi pasitikėti. Taigi mokymas 

dalintis gali būti esminis dalykas siekiant sustiprinti jų savivertę. 

Kaip lavinti įgūdį? 

Mes nenorime priversti vaiko dalytis tam tikrais žaislais ar su tam tikrais vaikais, ar visais 

žaislais, su visais vaikais. Siekiant natūralaus vaiko mokymosi dalintis, galite reguliariai 

atkreipti dėmesį į dalijimąsi, kai tai matote. Pagirkite vaiką už pasidalijimą ir nurodykite, kaip 

tai verčia jaustis kitus. Pasakykite ką nors panašaus: „Tu nusprendei pasidalinti savo 

užkandžiu su seserimi. Aš lažinuosi, kad ji dėl to jaučiasi laiminga. Tai yra puikus dalykas, 

kurį tikrai gali padaryti“. 

BENDRADARBIAUTI 

Bendradarbiavimas reiškia bendravimą siekiant bendro tikslo. Bendradarbiaujantys vaikai yra 

pagarbūs, kai kiti siūlo savo variantus. Jie taip pat prisideda, dalyvauja ir padeda. 

Geri bendradarbiavimo įgūdžiai yra būtini norint sėkmingai įsilieti į bendruomenę. Jūsų 

vaikas turės bendradarbiauti su grupės, klasės draugais žaidimų aikštelėje ir grupėje ar 

klasėje. Bendradarbiavimas vaikams yra svarbus ir kaip suaugusiam.  

Maždaug nuo trejų su puse metų maži vaikai gali pradėti dirbti su savo bendraamžiais 

siekdami bendro tikslo. Vaikams bendradarbiavimas gali apimti bet ką: pradedant žaislų 

bokšto statymu ir baigiant žaidimu, kuriame reikia dalyvauti visiems. Kai kurie gali užimti 

lyderio pozicijas, o kiti jausis patogiau vykdydami instrukcijas. Bet kuriuo atveju 

bendradarbiavimas yra puiki proga vaikams sužinoti daugiau apie save. 

Kaip lavinti įgūdį? 

Kalbėkite apie komandinio darbo svarbą, kodėl yra gerai bendradarbiauti, nauda man ir 

kitam. Sukurkite galimybes visai šeimai dirbti kartu. Nesvarbu, ar pavesite kiekvienam 

konkretų darbą gamindami maistą, ar paskiriate konkrečius darbus, neatsiejamus nuo šeimos, 

pabrėžkite bendradarbiavimo svarbą. 

KLAUSYTI 

Klausymas reiškia ne tik tylėjimą, bet ir tai, kad tikrai įsisavinate, ką mums kažkas sako. 

Klausymas taip pat yra svarbus sveiko bendravimo komponentas. Galų gale, daug mokymosi 
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mokykloje ir darželyje priklauso nuo vaiko sugebėjimo įsiklausyti į tai, ką sako mokytojas, 

auklėtojas. Medžiagos įsisavinimas ir mąstymas apie tai, kas sakoma, tampa dar svarbesni, 

kai jūsų vaikas tobulėja akademiškai. 

Svarbu, kad jūsų vaikas užaugtų žinodamas, kaip klausytis kitų žmonių. Kadangi šį įgūdį yra 

pakankamai sunku įgyti skaitmeninių prietaisų amžiuje, nes tiek daug žmonių linkę spoksoti į 

savo išmaniuosius telefonus, kai jie kalbasi. 

Kaip lavinti įgūdį? 

Skaitydami vaikams knygą, periodiškai sustokite ir paprašykite jų papasakoti apie tai, ką 

skaitote. Pauzė ir pasakykite: „Pasakyk man, ką iki šiol prisimeni apie istoriją“. Padėkite 

jiems užpildyti visas trūkstamas spragas ir padrąsinkite toliau klausytis. Be to, neleiskite savo 

vaikams trukdyti kitiems, kai jie kalba, bei įdėmiai klausykite ką jums pasakoja jūsų vaikai, 

juk tėvų pavyzdys yra itin svarbus. 

VADOVAUTIS NURODYMAIS 

Vaikai, kurie nesistengia laikytis nurodymų, greičiausiai patiria įvairių neigiamų padarinių 

(reikės perdaryti darbelį, kels nemalonias emocijas, kris vaiko savivertė). Nemokėjimas 

vadovautis nurodymais gali būti didelė problema, kadangi tai vaiką atveda prie netinkamo 

elgesio. 

Nesvarbu, ar liepiate savo vaikams valyti kambarius, ar jūs sakote jiems, kaip patobulinti jų 

futbolo įgūdžius, svarbu, kad vaikai turėtų galimybė vykdyti nurodymus.  

Norint, kad vaikas vadovautųsi nurodymais, vis dėlto labai svarbu, kad jie būtų tinkamai 

pateikti. Pvz.: Neduokite mažam vaikui daugiau nei vieno nurodymo vienu metu. Užuot sakę: 

„Pasiimkite batus, padėkite knygas ir nusiplaukite rankas“, prieš duodami komandą padėkite 

knygas, palaukite, kol bus pasiimti batai. Kita klaida, kurios reikia vengti, yra jūsų nurodymų 

surašymas kaip klausimas. Klausia: „Ar galėtumėte pasiimti savo žaislus dabar?“ reiškia, kad 

jūsų vaikai turi galimybę pasakyti „ne“. Nurodymus formuluokite teiginiu ,,Prašau pasiimti 

savo žaislus“. Taip pat kai sakote savo vaikams nurodymus, paprašykite jų pakartoti, ką 

sakėte. Paklauskite: „Ką dabar turėtum daryti?“ ir palaukite, kol jie paaiškins, ką jie girdėjo. 

Įprasta, kad maži vaikai atsiriboja, elgiasi impulsyviai arba pamiršta, ką turi daryti. Į 

kiekvieną klaidą žiūrėkite kaip į galimybę padėti jiems sustiprinti savo įgūdžius. 

Kaip lavinti įgūdį? 

Pagirkite vaiką už nurodymų vykdymą sakydami: „Ačiū, kad sutvarkei žaislus iškart, kai 

pasakiau“. Jei jūsų vaikai stengiasi laikytis nurodymų, suteikite jiems galimybę treniruotis 

atlikdami paprastas komandas. Pasakykite tokius dalykus kaip „Prašau, paduok man tą 

knygą“ ir jam tai atlikus pagirkite ir tik tada sakykite kitus nurodymus. 

GERBTI KITO ERDVĘ 

Kai kurie vaikai yra artimi pašnekovai. Kiti įsitraukia į pažįstamų ratus net neįsivaizduodami, 

kad kitas asmuo jaučiasi nepatogiai. Svarbu išmokyti vaikus gerbti kitų žmonių asmeninę 

erdvę. Vaiko supratimas apie kito žmogaus erdvę atsiranda nuo paprastų buities taisyklių 

namuose, kurios skatina vaikus gerbti kitų asmeninę erdvę. „Belstis kai durys uždarytos“, 

„Laikyti savo rankas prie savęs“ yra tik keli pavyzdžiai. Jei jūsų vaikas ima daiktus iš žmonių 
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rankų neklausęs, yra nekantrus, gali įlysti tarp žaidžiančių vaikų, nustatykite pasekmes, kas 

bus jeigu jis taip elgsis. Galima praktikuotis, kai pamatote, jog vaikas įlenda į žaidimą ar 

kalbėdamas stovi per arti žmonių. Paimkite savo vaiką į šalį ir įvardinkite kas nutiko, jeigu 

yra numatyta pasekmė, taikykite ją. 

Kaip lavinti įgūdį? 

Išmokykite vaikus atsikirsti nuo žmonių, kai jie kalba. Kai jie stovi eilėje, pakalbėkite apie 

tai, kaip arti reikia būti priešais esantį asmenį (ypač svarbu šiuo laikotarpiu), ir kalbėkite apie 

tai, kaip reikia laikyti rankas prie savęs. Taip pat galite vaidinti įvairius scenarijus, kad 

padėtumėte jiems apibūdinti tinkamą asmeninę erdvę. Vaidinimo metu klauskite kaip reikėtų 

elgtis, rodykite netinkamą elgesį ir jį pataisykite, leiskite vaikams patirti teigiamas emocijas 

paisant kito asmens erdvę. 

UŽMEGSTI AKIŲ KONTAKTĄ 

Akių kontaktas yra svarbi komunikacijos dalis. Kai kurie vaikai stengiasi pažvelgti į žmogų, 

su kuriuo kalba. Nesvarbu, ar jūsų vaikas drovus ir nori spoksoti į grindis, ar tiesiog greičiau 

įsitraukia į kitą veiklą, pabrėžkite akių kontakto svarbą. 

Jei jūsų vaikas susiduria su problema užmegzti akių kontaktą, naudokite trumpus pratimus 

apie tai. Švelniu balsu paklauskite: „Kur turi būti tavo akys, kai kas nors su tavimi kalba?“ 

Jūs nenorite sukelti droviam vaikui papildomo nerimo. Pagirkite, kai vaikas prisimena 

pažvelgti į žmones, kai jie kalba. 

Kaip lavinti įgūdį? 

Jūs netgi galite parodyti savo vaikams, kokia yra pokalbio su asmeniu, kuris neužmezga akių 

kontakto, jausmas. Paprašykite jų papasakoti istoriją, kai žiūrite į žemę, užmerkite akis ar 

žiūrite visur, išskyrus į vaiką. Tada pakvieskite juos papasakoti kitą istoriją ir užmegzkite 

akių kontaktą, kol jie kalbės. Vėliau aptarkite, kaip vaikas jautėsi kiekviename scenarijuje. 

RODYTI GERAS MANIERAS 

Šis įgūdis yra pakankamai sudėtingas, tačiau kiekviename amžiuje yra tam tikros geros 

manieros, kurias vaikas tikrai gebą rodyti. Mokantis rodyti geras manieras, svarbu, jog 

suaugę žmonės (dažniausiai tėvai) rodytų pavyzdį, sakydami ačiū, prašau, naudodamiesi 

geromis stalo manieromis, taip galite nemažai padėti vaikui suprasti kas yra geros manieros. 

Atkreipkite vaiko dėmesį į geras manieras rodančius žmonės, aptarkite tokio elgesio 

priežastys. Vaikui, mokančiam rodyti geras manieras, kur kas lengviau susirasti draugų ir 

lavinti kitus jam svarbius įgūdžius, kaip būti mandagiu ir pagarbiu, kai jie būna kitų žmonių 

namuose, darželyje, mokykloje. 

Kaip lavinti įgūdį? 

Kaip anksčiau ir minėta, būkite geras pavyzdys su savo manieromis. Tai reiškia, kad 

reguliariai sakote „ne, ačiū“ ir „taip, prašau“. Priminkite vaikui apie tinkamas manieras, kai 

jis pamiršta ar pasielgia netinkamai, ir žinoma pagirkite kai jis jas rodo . 

SMAGAUS LAIKO SU SAVO VAIKAIS 😊 


