
 

J. Korčakas: „Nelauk, kad tavo vaikas 
bus toks, kaip tu arba toks, kaip tu nori. 
Padėk jam tapti savimi, o ne tavimi.“ 

 

Auklėti vaiką reiškia jį ne tik mylėti, 

paremti, suprasti, bendrauti švelniai, 

kantriai, bet ir nustatyti jo leistino elgesio 

ribas, ugdyti savarankiškumą. Šeimoje, 

kurioje yra aiškiai suformuluotos taisyklės, 

vaikai jaučiasi saugūs ir auga pasitikėdami 

savimi, jiems labiau sekasi gyvenime, 

būdingas glaudesnis ryšys su tėvais. 

Nenustačius leistino elgesio ribų 

vaikystėje, paauglystėje, deja, tenka 

susidurti su įžūliu, nuolat 

provokuojančiu tėvus, netinkamu atžalos 

elgesiu. 

 

Štai 10 žingsnių, kaip namuose 

nustatyti taisykles vaikams: 

 

1. Tėvai turi suderinti savo tikslus 

tarpusavyje. 

Prieš pradėdami kurti namų taisykles 

vaikams, turite nuspręsti, kokie yra 

Jūsų tikslai. Apgalvokite, kokios 

drausminimo priemonės veiksmingos 

ir neveiksmingos Jūsų vaikams. 

Pasvarstykite, ar yra elgesio 

problema, kurią norėtumėte išspręsti. 

Pasitarkite, kokio elgesio abu tikitės 

iš savo vaikų. 

2. Aptarkite taisykles su vaikais, pvz., 

suorganizuokite šeimos susirinkimą. 

Nesvarbu, ar Jūsų vaikai yra 

darželinukai, pradinukai, ar vyresni, 

taisyklės būtinai turi būti aptartos su 

jais. Leiskite vaikams pateikti savo 

nuomonę. Tokiu būdu jie supras, kad 

yra vertinami ir bus labiau linkę 

laikytis taisyklių. Galite vaikų 

klausti, pvz., „Jei galėtumėte 

nustatyti dvi gyvenimo taisykles 

namuose, kokios jos būtų?“. Žinoma, 

galite sulaukti atsakymų panašių į šį: 

„Valgyti ledus kiekvieną naktį!“. Vis 

dėlto gali nustebinti tinkami 

atsakymai, kuriuos gausite.  

3. Paskelbkite namų taisykles. 

Taisykles būtina surašyti ir pakabinti 

gerai matomoje vietoje, pvz., ant 

šaldytuvo, durų ar pan. Mažesniems 

vaikams taisykles galite pavaizduoti 

piešinėliais ar pan. Svarbu, kad visi 

šeimos nariai žinotų ir matytų 

taisykles.  

 

 

4. Skatinkite komandinį darbą. 

Nepamirškite, kad šeimai svarbu 

dirbti kartu kaip komandai. Vietoj to, 

kad kontroliuotumėte vaikus, 

įtraukite juos į bendrą darbą ar 

veiklą. 

5. Elkitės aiškiai ir konkrečiai. 

Vaikus ugdo struktūra, kurioje jie 

gyvena. Jie gali protestuoti prieš savo 

kasdienių pareigų atlikimą ar teigti, 

kad nekenčia taisyklių. Vis dėlto 

dauguma vaikų nori, jog būtų 

nustatytos aiškios ribos, 

garantuojančios jų saugumą. 

6. Pritaikykite taisykles pagal amžių. 

Jei jūsų šeimoje yra skirtingo 

amžiaus grupių vaikų, namų taisyklės 

jiems taip pat skirsis. Stiprinkite savo 

vaikų pasitikėjimą, nustatydami 

taisykles pagal kiekvieno amžių ir 

sugebėjimus. 

7. Nustatykite vidines ir išorines 

taisykles. 

Su savo vaikais aiškiai aptarkite tai, 

kokios taisyklės bus taikomos tik 

namuose, o kokios – lauke. 

8. Būkite pavyzdžiu! 

Patys tėvai turi būti nustatytų 

taisyklių pavyzdys. Jei elgsitės 

priešingai, nei reikalaujate iš vaikų, 

bus sunku kontroliuoti jų elgesį. 

9. Naudokite elgesio pasekmes ir 

apdovanojimus. 

Kai vaikas apsimeta ar nesilaiko 



taisyklės, pasekmės turi atitikti jo 

amžių. Lygiai taip pat svarbu jį 

apdovanoti (pagirti, padrąsinti, 

suteikti papildomų privilegijų), kai 

elgiasi gerai.  

Pvz. „Laikykitės taisyklių arba 

prarasite daiktą ar privilegiją“ 

(svarbu viską įvardinti konkrečiai). 

Tai galėtų būti mėgstamiausių žaislų, 

kompiuterio ar kt. privilegijų 

konfiskavimas, pvz., šeštadienio 

vakarą. Jei vaikams netaikysite jų 

elgesio pasekmių, auklėti bus 

sudėtinga.  

10. Jei būtina, peržiūrėkite taisykles. 

Kai pradedate gyventi pagal 

taisykles, galite pastebėti, kad kai 

kurios iš jų veikia netinkamai, o kai 

kas dar turi būti įtraukta. Būkite 

lankstūs ir pasirengę keisti taisykles! 

 

 
 

 

 

 

 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba: 

Dambrausko g. 17 – 2, Kuršėnai 

Tel.: 8 41 580813 

El. p. svietimopagalba@siauliuraj.lt 

http://www.srspt.eu 

 

 

 

 

 

 

Psichologinę pagalbą Šiaulių r. 

švietimo pagalbos tarnyboje teikia:  

 Psichologė Kristina Bičkauskienė 

Darbo laikas:  

I - IV 8.00 – 17.00 val;  

           V 8.00 – 15.45 val. 

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val. 

3 kabinetas 
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