
Neretai tėvai susiduria su vaikų nepaklusnumu, prieštaravimais, pykčio 

priepuoliais, mušimusi, kandžiojimu, griuvimu ant grindų, nuolatiniu savo elgesio 

ribų tikrinimu ir panašiai. Ilgainiui toks vaiko elgesys perauga į nuolatinį 

nepaklusnumą, taisyklių nepaisymą bei kelia tėvams didžiulį galvos skausmą. 

Dalis tokių vaikų išties turi rimtų problemų (pvz. hiperaktyvumas, dėmesio 

sutrikimai), tačiau dalis jų - tik elgesio sunkumų, kurie gali būti koreguojami. 

Daugelis tėvų, susidūrę su sunkumais dėl atžalų drausmės, nežino, kokį 

auklėjimo būdą pasirinkti, kad poveikis būtų ilgalaikis. Čia tėvams pagelbėti 

galėtų vienas iš skatinimo ir drausminimo būdų – motyvacinės lentelės, kurias 

galima naudoti jau nuo 4 metų amžiaus.  

Į lentelę įtraukiame punktus su spręstinomis problemomis: kuo vaikas 

jaunesnis, tuo jų turi būti mažiau (keturmečiui pakaktų 1-3), pvz.:  išsivalyti 

dantis, susitvarkyti žaislus... Pradinukų užduotys turėtų būti labiau susijusios su 

tvarka ir higiena, o paauglių - su namų ruoša: miegamųjų, virtuvės, vonios 

tvarkymu ir pan. Kiekvieną dieną įvykdyta užduotis, atliktas darbas pažymimas 

lipduku, žvaigždute, saulute ar pan. Užpildžius visą lentelę, vaikas turi gauti 

apdovanojimą, paskatinimą dėl kurio su vaiku susitariama prieš pildant lentelę. 

Norint pasiekti vaiko elgesio pokyčių, svarbu laikytis tam tikrų principų: 

1) Tvirtai ir labai konkrečiai nuspręsti, kokį vaiko elgesį norime koreguoti; 

2) Prieš įvedant motyvavimo sistemą, aptarti su vaiku šios lentelės tikslus, jų 

įgyvendinimo būdus, apdovanojimus už pasiektus rezultatus bei pasekmes, jei 

ištiktų nesėkmė; 

3) Popieriaus lape nubraižyti lentelę: savaitės dienos ir užduotys (žr. 1 

pavyzdį);  

4) Tikslus galima užrašyti arba nupiešti ( vaikams iki 6 metų amžiaus); 

5) Motyvacinę lentelę pakabinti visiems matomoje vietoje; 

6) Lentelę būtina pildyti ir aptarti su vaiku kiekvieną dieną; 

7) Kuo dažniau vaiką padrąsinti ir suteikti vilties, kad po nesėkmingos 

dienos ateis nauja diena, jis galės labiau pasistengti ir užsidirbti paskatas bei 

malonumus; 

8) Taikykite šią sistemą visose vaiko aplinkose: namuose, mokykloje, pas 

senelius ir t.t. 

9) Šis metodas turi būti taikomas kryptingai, kūrybingai, nuosekliai ir 

pakankamai ilgą laiką, kad tinkamas elgesys taptų įpročiu; 

10) Atlaikykite atkryčius. Tikėtina, kad po kurio laiko sistemos taikymo 

vaikui pabos ir jis mėgins išvengti lentelių, sakydamas, kad ,,jam vienodai visos 

privilegijos“... Nenuleiskite rankų ir nepasiduokite spaudimui, toliau taikykite 

sistemą ir neteikite jokių privilegijų. 

11) Laikas nuo laiko peržiūrėkite motyvavimo lentelę: įgyvendintus tikslus 

pakeiskite naujais, keiskite ir apdovanojimus, kad vaikui jie nepabostų ir būtų 

patrauklūs. 

Vaiko paskatos turi atitikti vaiko amžių, pomėgius, poreikius ir tėvų 

galimybes: 

 Kasdieniai apdovanojimai gaunami, jei diena buvo gera. Pagal 

susitarimą tai gali būti: televizoriaus žiūrėjimas (nustatytas laikas – kitą 

dieną), vakaro skanėstas, pusvalandžiu vėlesnis ėjimas miegoti, 20 

minučių besąlygiško vieno iš tėvų dėmesio (kuomet vaikas sprendžia, ką 

kartu veiksite), prizas –siurprizas (kažkas, iš ryto įdėta į dėžutę, ir vaikas 

nežino, kas). Galima skirti ir privilegijų bilietėlius, kuriuos galima 

išsikeisti į norimą dalyką, pvz., septynis bilietėlius, kad galėtų nakvoti 

pas draugą, keturis, kad galėtų žiūrėti vėlyvą savaitgalio filmą ir pan. 

 Savaitės apdovanojimai gaunami, jei bent penkios dienos buvo 

geros. Savaitė turėtų prasidėti šeštadienio rytą ir baigtis penktadienio 

vakarą. Savaitės apdovanojimai – tai įprastos savaitgalio pramogos 

(kurias iki šiol vaikas gaudavo ir šiaip, o nuo šiol nebegaus, jei elgsis 

prastai). Pvz., penktadienį ar šeštadienį nebebus galima ilgiau žiūrėti 

televizorių, pasikviesti nakvoti draugą, eiti į kino teatrą ar kavinę. 

Lentelės pildymas prilygsta savotiškam žaidimui ir įtraukia. Visiems malonu 

matyti teigiamą rezultatą, tada labiau norima stengtis. 

 



 

Motyvacinė lentelė (1 pavyzdys)                savaitė.......................................................... 

KASDIENĖS PAREIGOS Pir Ant Tr Ket Pen Šeš Sek 

Išsivalau dantis po pusryčių 

ir vakare 
       

Pasikloju lovą ryte        

Grįžęs iš mokyklos 

pasidedu kuprinę savo 

kambaryje 

       

Einu miegoti iki 22 val.        

.....        

Šios savaitės 

APDOVANOJIMAS: 

 

Motyvacinės lentelės vaikus skatina, drausmina, įpareigoja. Jos 

akivaizdžiai parodo pažangą arba neatsakingumą ir nedrausmingumą. Šios 

lentelės nubrėžia vaikų elgesio ribas, parodo ir net išryškina 

egzistuojančias problemas, padeda išvengti beprasmių kivirčų, skatina 

keistis.  

Remdamiesi pradėta pildyti lentele, tėvai labai argumentuotai gali 

parodyti, kas yra gerai, o kur vaikui dar reikia pasistengti. Vis dėlto 

svarbiausia sąlyga, kad jos turi būti taikomos geranoriškai, siekiant 

teigiamų pokyčių. Vaikai turi suprasti, kad pati lentelė nėra bausmė – ji tik 

įrankis konkrečiam rezultatui pasiekti. 
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Parengė: Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos  

socialinė pedagogė Jolanta Petraitė 

El. p. adresas: socpedagogejolanta@gmail.com 
Darbo tel. Nr. (8 41) 580813 

 

Tėvų linijos tel. Nr. 8 800 900 12 (nemokama pagalba telefonu vaikų auklėjimo 

klausimais. Konsultuoja Paramos vaikams centro psichologai) 
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