
Emocinis intelektas yra apibūdinamas kaip gebėjimas atpažinti ir 

valdyti savo jausmus, bei kitų žmonių jausmų supratimas ir tinkamas 

reagavimas į juos.  

Mažam vaikui dėl jo amžiui ribotų galimybių yra sunku emocijas 

išreikšti žodžiais, todėl jos dažnai prasiveržia šaukimu, daiktų mėtymu, 

verkimu ar kitokiu destruktyviu elgesiu. Iki ketverių metų dauguma vaikų 

pradeda naudoti strategijas, skirtas pašalinti nerimą keliančius išorinius 

stimulus. Kitaip tariant, jie užsidengia akis, kai bijo ir užsikemša ausis, kai 

girdi garsų triukšmą.  

 

Moksliniai tyrimai rodo, kad emocinis intelektas (EQ) yra dvigubai 

labiau susijęs su sėkme tolimesniame gyvenime nei IQ. Savikontrolės 

gebėjimas yra ypač svarbus numatant vaikų pasiekimus. Vaikai, kurie 

sugeba kontroliuoti savo emocijas, gali įsitraukti į prosocialesnį elgesį ir 

lengviau pasiekia užsibrėžtus tikslus. 

Norint pasiekti aukštą emocinio intelekto lygį, turi būti ugdomi šie 

vaiko įgūdžiai: 

 Emocinis suvokimas; 

 Gebėjimas efektyviai panaudoti ir taikyti emocijas; 

 Gebėjimas valdyti savo emocijas ir suprasti kitus (paguosti draugus 

ar tinkamai reaguoti į kitų emocijas). 



 

Taigi, jei norite, kad Jūsų vaiko emocinis intelektas būtų aukštesnis, 

pradėkite nuo šių penkių žingsnių: 

Net jei negalite „nieko daryti“, kai jūsų vaikas patiria nemalonius 

jausmus, priimkite juos. Atspindėkite vaiko patiriamus jausmus, žodžiais 

įvardindami, kaip Jums atrodo, kad jis jaučiasi. Vien supratimas padeda 

žmonėms išgyventi nerimą keliančias emocijas. Jei jūsų vaiko nusiminimai 

atrodo neproporcingi situacijai, nepamirškite, kad mes visi kaupiame 

emocijas ir išreiškiame ar išliejame jas, kai randame saugų prieglobstį.  

Priėmimas, įsijautimas nereiškia, kad sutinkate, nusileidžiate - 

tiesiog matote jį iš jo pusės. Jis gali daryti tai, ką sakote, bet jis turi 

teisę į savo jausmus.  

„Tau sunku nustoti žaisti ir eiti vakarieniauti, bet dabar jau laikas.“ 
 

„Norėtum, kad visi tau pasiduotų, ar ne?“ 
 

„Tu taip nusivylei, kad lyja.“ 
 



„Aš žinau, kad nori pabūti ilgiau, kaip ir dideli vaikai.“ 

 

Tai vysto emocinį intelektą, nes: 

Kai vaikas suvokia, kad jį suprantate, jo organizme išsiskiria 

raminančios biocheminės medžiagos. Tas nervinis kelias, kurį stiprinate 

kiekvieną kartą, kai jam padedate pasijusti ramiam, praverčia 

nusiraminimui vyresniame amžiuje. 

Vaikai vysto empatiškumą patirdami jį iš kitų. 

Padedate savo vaikui atspindėti jo savijautą ir tai, kas sukelia jo 

jausmus. Mažiems žmonėms vien žinojimas, kad yra jų jausmo pavadinimas, 

padeda mokytis valdyti kylančius jausmus. 

Mažieji negali atskirti savo emocijų ir „savęs“. Priimkite savo vaiko 

jausmus, neneikite jų, nes taip jam pasiųsite žinią, kad kai kurie jausmai 

yra gėdingi ar nepriimtini. 

Jei neigsite vaiko baimę ar pyktį, vaikas negalės šių jausmų išreikšti 

ir užlaikys juos savyje. Deja, nuslopinti jausmai neišnyksta, jie turi būtų 

išgyventi, išreikšti. Jie tarsi įstringa ir ieško galimybės išsilaisvinti. 

Kadangi nėra sąmoningai kontroliuojami, nuslopinti jausmai gali pasireikšti 

agresyviu elgesiu, pvz., kai vaikas užgauna savo seserį, naktiniais 

košmarais ar išsivystyti į nervinį tiką. 

Vietoj to, mokykite, kad visi jausmai yra reikalingi, žmogiški, būkite 

tinkamu jausmų reiškimo pavyzdžiu. 

„Tu esi toks supykęs ir nusiminęs, kad brolis sulaužė tavo žaislą! Aš 

suprantu, ir jis taip pasielgia ne pirmą kartą. Pasakyk savo broliui, kaip 

jautiesi.“ 

„Matau, kad jautiesi neramiai dėl šiandien laukiančios kelionės. Aš 

irgi jausdavausi sunerimusi, kai darželyje būdavo planuojamos išvykos. 

Nori apie tai pasikalbėti?“ 
 



„Tu toks nusivylęs! Atrodo, kad viskas šį rytą nesiseka ... ko gero, 

tau tiesiog reikia išsiverkti... Kiekvienas kartais turi verkti. Eik į glėbį pas 

tėtį ir verk, kiek tik norisi.“ 

 

Tai vysto emocinį intelektą, nes: 

Jūsų supratimas padeda vaikui priimti savo emocijas, o tai leidžia 

jam išreikšti savo jausmus ir judėti toliau, todėl tampa lengviau 

kontroliuoti savo emocijas. 

Jūsų priėmimas moko vaiką, kad emocinis gyvenimas nėra pavojingas, 

nėra gėdingas, ir iš tikrųjų yra būdingas visiems ir valdomas. Vaikas 

sužino, kad yra ne vienas. Supranta, kad net ir mažiau malonios savęs 

dalys yra priimtinos, o tai reiškia, kad jis yra visiškai geras toks, koks yra. 

Nepamirškite, pyktis neišsisklaido, kol apie jį kas nors neišgirsta. 

Nesvarbu, ar jūsų vaikui yra 4 metai ar šešiolika metų, jam reikia jūsų, 

kad išgirstumėte ir suprastumėte, kokius jausmus jis patiria. Tiesą 

sakant, būsite nustebinti tuo, kokią naudą vaiko savijautai duoda galimybė 

pasikalbėti apie savo jausmus. Tačiau, kad jaustųsi saugiai, pasakodamas 

apie savo savijautą, jis turi žinoti, kad jūs tikrai nuoširdžiai klausotės. 

Koks jūsų darbas? Būkite kartu, atidėkite savo problemas ir rūpesčius tuo 

metu į šalį ir pasipriešinkite norui, kad šie varginantys jausmai išnyktų. 

Jūsų vaikas instinktyviai žino, kaip pasijusti geriau. 

„Dabar tu esi toks nepatenkintas. Kiekvienas kartais nusiminęs ... aš 

čia. Pasakyk man apie tai.“ 

„Tu toks liūdnas ir jautiesi lyg beprotis - tarsi norėtum rėkti ir 

šaukti,  ir verkti vienu metu. Kartais visi šitaip jaučiasi. Aš esu čia, tu gali 

man pasakoti apie šiuos sudėtingus jausmus. Gali parodyti, koks esi 

pasimetęs ir liūdnas.“ 

„Tu esi toks pasimetęs, kad šauki, jog išeičiau. Aš šiek tiek pabūsiu. 

Šie jausmai sunkūs ir gąsdinantys, ir aš nepaliksiu tavęs vieno su šiais 

jaudinančiais jausmais. Aš čia ir tu esi saugus. Gali būti toks liūdnas ir 



prislėgtas, koks tik nori būti, kai būsi pasiruošęs, aš čia, kad tave 

apkabinčiau.“ 

 

Tai vysto emocinį intelektą, nes: 

Sveikų žmonių emocijų prigimtis yra judėti per mus, būti ir tada 

išnykti. Kai mes jas išstumiame ar slopiname, emocijos pasilieka mumyse, 

nes nėra tinkamai išreiškiamos. Tačiau vaikai bijo stiprių emocijų, kurios 

jiems kelia didžiulę įtampą, todėl jie stengiasi jas nugalėti, kol jaučiasi 

pakankamai saugūs jas išgyventi. Kadangi emocijos yra saugomos 

organizme, kalbėjimas yra natūralus būdas padėti mažiems vaikams. 

Kai padedame savo vaikams jaustis pakankamai saugiems, kad galėtų 

išreikšti savo emocijas, mes ne tik išgydome jų psichiką ir kūną. Mes 

padedame jiems pasitikėti savo jausmais, kad jie galėtų kontroliuoti savo 

savijautą būdami vyresni ar suaugę be įtampos ir pasimetimo. 

Emocijos - tai žinutės, o ne purvas, kurį galima nusiplauti. 

Išmokykite savo vaiką jas atpažinti, išbūti su jomis. Kai jis nurimsta, 

patirdamas stiprius jausmus, parodykite, kaip spręsti problemas, jei 

reikia. 

Daugeliu atvejų, kai vaikai (ir suaugusieji) atpažįsta savo emocijas ir 

jas supranta, pastarųjų stiprumas mažėja ir jos pradeda išsisklaidyti. 

Tada galima spręsti problemą. Kartais vaikai gali tai padaryti patys. 

Kartais jiems reikia jūsų pagalbos, kad galėtų į problemą pažvelgti iš šono. 

Bet susilaikykite nuo noro skubėti pačiam išspręsti vaikų problemas, 

nebent jie paprašys jūsų. Antraip parodote, kad nepasitikite juo, kad jis 

yra nepajėgus pats susidoroti su susiklosčiusia nepalankia situacija. 

„Jūs taip nusivylėte, kad Monika negali ateiti, nes ji serga. Jūs tikrai 

laukėte žaidimo su ja. Kai būsite pasiruošę, galbūt galime sugalvoti, ką 

veikti, kad visiems būtų įdomu.“ 
 

„Tu esi labai nuliūdęs, kad Simas ir vėl neleido tau pradėti žaidimo. 

Kartais jauti, kad net nenori žaisti su juo, bet iš tiesų tau įdomu su juo 



žaisti. Kaip manai, ką galėtum pasakyti Simui, kad jis išgirstų ir suprastų, 

kaip tu jautiesi?“ 

 

Tai vysto emocinį intelektą, nes: 

Vaikai turi išreikšti savo jausmus, tačiau jie taip pat turi žinoti, ką 

daryti, kad rastų konstruktyvius problemų sprendimus. Mes esame jų 

pavyzdys. 

Moksliniai tyrimai rodo, kad nepakanka išmokyti vaikus vien tik 

valdyti savo jausmus - reikia mokyti ir tinkamų bendravimo būdų. 

Visi vaikai turi mokytis, kad išmoktų išreikšti savo poreikius, 

neužpuldami kito asmens. 

Kai pastebėsite, kad vaikas tam tikroje situacijoje yra apimtas 

stiprių nemalonių jausmų, pasitelkite geriausią vaistą – žaidimą. 

Pavyzdžiui, galbūt jūsų keturmetis visada nori mamytės. Vietoj to, 

kad tiesiai su juo kalbėtumėtės apie tai, kaip jis jaučiasi be mamos, kaip 

ją myli, padėkite jam išreikšti savo jausmus žaidžiant žaidimą, kur tėvas 

„bando“ nesėkmingai išlaikyti jį nuo mamos. Tėtis įsiterpia tarp mamos ir 

sūnaus ir riaumoja: „Aš neleisiu tau patekti pas mamą!... Ei, tu gali bėgti 

tik aplink mane!… Tu mane pargriovei!... Tu dabar labai stiprus!...   Bet šiuo 

metu tu manęs neįveiksi!“ 

Jūsų ketverių metų amžiaus  vaikas didžiuosis gavęs galimybę 

įrodyti, kad jis gali visada turėti savo mamą. Jis taip pat išlies nerimą, 

kuris verčia ją laikyti šalia savęs. 

Tai vysto emocinį intelektą, nes: 

Visi vaikai kasdien patiria stiprius jausmus. Jie dažnai jaučiasi 

bejėgiai, nes būna pikti, liūdni, išsigandę ar pavydūs. Emociškai sveiki 

vaikai išreiškia šiuos jausmus žaisdami. Padėdami vaikui „žaisti“ savo 

didelius vidinius konfliktus, leidžiate juos išspręsti.  



Jūsų vaikas negali žodžiais išreikšti sudėtingesnių stiprių jausmų. 

Tai sunku net ir daugumai suaugusiųjų. Tačiau jis gali juos simboliškai 

išžaisti ir išlieti - net nereikia apie juos kalbėti. 
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