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VAIKg EMOCINIS UGDYMAS

Tevai daznai nebezino kaip kalbeti su vaiku, nes jis turi mokymosi ar elgesio problem*}.
Problemos gali buti labai jvairios: nesimoko, musasi, konfliktuoja ou pcdagogais aiba yra uZUaras,
atrodo vienisas, skriaudziamas ir panasiai. Kartais tevai jaudinasi, jei paauglys susiranda grup? draugij
ir daugyb? laiko praleidzia su jais, o nuo tevij tarsi uzsidaro, atsiriboja. Daznai toks vaikas ar jaunuolis
nenori eiti konsultuotis pas psicholog^. Tevai mano, kad jam reikia, o jis mano, jog ne. Elgesio
problemos vaikysteje kelia sunkumq ir paciam vaikui, ir Seimai, ir darzelio aukletojoms, ir vaiko bendraamziams
Emocinis intelektas, mano manymu, susideda tarsi is trijij daliu. Pirmoji yra sugebejimas suprasti, k^
jauciu ir kaip su tuo tvarkausi. Antroji - sugebejimas suprasti, k^ jaucia kiti. Trecioji dalis yra
sugebejimas suderinti savo jausmus ir poreikius su kitq jausmais ir poreikiais taip, kad visi galetume
jaustis gerai ir pasiektume tai, ko trokstame.

Emocinio intelekto sqvoka ispopuliarejo palyginti neseniai - tik 1995-aisiais, kai Danielis
Golemanas iskyre sekmei svarbty savybiif derm}. Pasirode, kad sios savybes daug labiau susijusios su
zmogaus sugebejimu pazinti savo ir kito zmogaus emocijas net su kokiais nors intelektiniais gabumais.

Priesingai nei IQ (protinj ), emocinj vaiko intelekt^ galima ugdyti visuose jo amziaus
tarpsniuose. Dr. Lawrence'as E. Shapiro knygoje "Kaip ugdyti vaiko emocinj intelekt^" atskleidzia,
kaip isugdyti tokius vaiko gebejimus:
• Susirasti draugij ir puoseleti draugyst?
• Sekmingai jsitraukti j grup?
• Inicijuoti pokalbj ir isklausyti
• Atskleisti save
• Dr^siai pasipriesinti skriaudejams
• Atjausti kitus
• Jveikti sunkumus
• Isspresti konfliktus
• Buti savikritiskam
• Motyvuoti save sudetingomis aplinkybemis
• Drasiai zvelgti \s
• Nesidroveti artimumo
• Naudoti kompiuter\t emocinius jgudzius

Pastaruoju metu is tiesij nemazai kalbama apie emocinj intelekt^. Susidaro Jspudis, kad
laimingam ir sekmingam gyvenimui sis intelektas itin svarbus. Taigi, zinodami, kad medj lenkti kur ka
paprasciau, kol jis jaunas, ir emociniu vaiko intelekto ugdymu palankiausias metas butij susirupinti, ko
mazylis kaip kempine sugeria viska, k^ jam pasiulome. K^ konkreciai gali daryti tevai?

1. Demonstruoti savo emocinj intelekt^. Juk zinia, kad vaikai tevus labai atidziai stebi. Jei mato
kaio ius reaeuoiate i erzinancias situacijas, iie mato, ar jus pastebite kit4 jausmus bei supranta, ar



kontroliuoti savo norus. Juk tik jus, tevai, galite ismokyti vaikus draugauti su nemaloniomis
emocijomis ir jas jveikti. Vaikai, kurie gauna viska^ ko tik uzsigeidzia, paprastai yra amzinai
nepatenkinti ir nusivyl? niurzgos.

3. Svarbu suvokti, kas jus labiausiai suerzina. Kokie zodziai ar veiksmai privercia jus ,nutrukti
nuo grandines"? Ar tai, kad ne visada galite kontroliuoti tai, k^ daro vaikas? Ar tai, kad jis (jusi}
nuomone) negerbia jusu? Paprastai tokias zaizaruojancias reakcijas isprovokuoja baime. Pasistenkite
pazvelgti savo baimems j akis - tada bus didesne tikimybe, kad kontroliuosite savo emociias ir tada. kai
vaikas spaudys jusi} jautriuji} viety ,,mygtukus. Beje, netgi issiaiskin? savo jautri^sias vietas,
neisvengsite reakcijos, taciau tiketina, kad geriau su ja susidorosite.

4. Dideliij pastangij prireiks, kad neklijuotumete etikeciij. Pasistenkite jvardinti jausmus ir
venkite pravardu. Geriau sakykite ,,jis supyko", o ne ,,na, ir nevykelis". Kai vaikas zyzia ar verkia,
daug protingiau yra sakyti: suprantu, kad ,,dabar tu liudi/esi piktas/ susierzines" ir t.t., o ne lyg
uzstrigusi plokstele kartoti, kad liautqsi. Jei drausite vaikams rodyti ir islieti savo jausmus, jie uzsiskl^s,
o jausmai juk niekur nedings. Jie kaupsis, o kai prasivers, veikiausiai nieko nebegalesite padaryti...

5. Neleiskite vaikams atsipalaiduoti. Jei vaikui daugiau nei treji metai, pats metas mokyti j j
atsakomybes ir savarankiskumo. Uzuot rupin^si sutvarkyti jo kuprin?, geriau paklauskite, kokios jam
reikia pagalbos, kad tinkamai pasiruosrq mokyklai. Jei rengiates | darzelj, neskubekite maukslinti
kepures, vilkti striukes, auti batq ir tikrinti, ar kisenese yra pirstines. Geriau paklauskite, ar pasirupino,
kad nesusaltij rankytes? Jei nuolat viska^ darysite uz vaikus (arba jiems baksnosite), tikrai nepadesite
jiems ugdytis pasitikejimo savimi ir atsakomybes jausmo.

6. Nebekite nuo problemij. Problemas reikia spresti. Bet ir nepuskite jij. Jei vaikas suklysta, jei
padaro tai, kas jums nepatinka, gyvybiskai svarbu yra reaguoti ramiai ir protingai.

7. Kuo anksciau jtraukite vaikus j namu ruos^. Tyrimai liudija, kad ,,prievoliij" namuose
turintys vaikai yra linksmesni, geriau zino, ko nori, geriau organizuoja savo laika^ (net pradinese
klasese). Kodel? Ogi, todel, kad nuo rnazq dienq dalyvaudami seimos gyvenime, jauciasi svarbus
priimant seimos sprendimus. Vaikams gyvybiskai svarbu jaustis reikalingiems ir vertinamiems.

8. Ribokite vaiku laik^ prie televizoriaus ir kompiuterio. Vaikams reikia zaisti, o ne drybsoti
priesais televizoriij. Jiems reikia zaisti, kad lavetu jij kurybiskumas ir gebejimas spr?sti problemas.
Visuotines informacijos priemones moko vaikus vartotojisko m^stymo, sarkazmo ir prievartos. Is jusij
bei laisvai zaisdami vaikai turi ismokti atsispirti naujojo pasaulio pagundoms.

9. Kartkartemis apie jausmus pasikalbekite visa seima. Issikelkite tikslus: nesauksime vienas
ant kito, nesipravardziuosime, gerbsime vienas kit^ ir pan. Seimos, kuriose kalbama apie tikslus, daug
dazniau ju pasiekia.

10. Niekada neabejokite, kad jusq vaikai -patys nuostabiausi. Niekas kitas nelavins vaiko
emocinio intelekto labiau, nei jo tevai, nepaliaujantys kartoti, kad jis yra nuostabus ir gebantis. Yra



toks taps. Jei nuolat tvirtinsite, kad vaikas yra nuostabus, veikiausiai jusij kantrybe uzaugins gerus
vaisius. Ne veltui sakoma: geras medis gera^ vaisiu duoda. Juk verta pasistengti!

Sekme gyvenime lydi tuos vakus, kurie:
• realistiskai vertina save ir savo galimybes (savimone);
• tinkamai valdo savo jausmus ir kontroliuoja savo elgesj (savitvarda);
• tiksliai interpretuoja socialines aplinkos zenklus (socialinis samoningumas);
• veiksmingai sprendzia tarpasmeninius konfliktus (bendravimo gebejimai);
• priima gerus sprendimus susidure su kasdieniais sunkumais (atsakingas sprendimij

priemimas).
Zinoma, intelektas gyvenime yra nepaprastai svarbus, bet sunku pervertinti ir laimingos,

produktyvios, atsakingos asmenybes zavesj.
Vaikai, pasizymintys aukstesniu emociniu intelektu, sugeba tapti atsakingesniais,

rupestingesniais, laimingesniais suaugusiaisiais. Daznai uzima aukstesnes pareigas darbe, lengviau
susidoroja su savo gyvenimo uzdaviniais ir, bet kuriuo atveju, jauciasi laimingesni. Tai patvirtina ir
naujausi mokslininkij tyrimai.

Vis delto iki siol nera visuotinai priimto emocinio intelekto apibrezimo. Kita vertus,
dauguma mokslininki} sutinka, kad emocinj intelekt^ sudaro socialiniai ir emociniai fgudziai, kurie
padeda atpazinti, jsisamoninti ir valdyti jausmus. Naujausi tyrimai patvirtina, kad emociniij jgudziij
turintys vaikai yra laimingesni, labiau savimi pasitiki, jiems geriau sekasi mokykloje.

Emocinio intelekto lavinimas vaikysteje padeda susirasti draugij ir puoseleti draugyst?,
sekmingai [sitraukti \, inicijuoti pokalbj, isklausyti, atskleisti save, pasipriesinti skriaudejams,
jveikti sunkumus, stres^, isspresti konfliktus, buti savikritiskam, motyvuoti save sudetingomis
aplinkybemis, nesidroveti artumo, atpazinti, valdyti jausmus ir pan. Sie jgudziai padeda vaikams tapti
atsakingais, rupestingais ir veiksmingai dirbanciais suaugusiaisiais. Tie patys emocinio intelekto
jgudziai, lemiantys vaiko populiarum^ tarp draugij bei uolum^ mokykloje, po daugelio men] jam padej
darbe ar sukurus savo seim^.

2008 m. statistika rodo, kad sekm? gyvenime lemia ne kognityvinis (IQ), o emocinis
intelektas (EQ). Zinoma, idealiu atveju asmuo gali pasizymeti gerais tick pazintiniais, tiek socialiniais
bei emociniais jgudziais. Taciau vienas svarbiausi^ jij skirturmj, kad emocinis intelektas daug maziau
priklauso nuo genetiniu veiksniu, j j galima ugdyti bet kuriame zmogaus amzius tarpsnyje. Svarbu tai,
kad, mokydami vaika^ vieno |gudzio, sukeliame teigiamij pokyciij ir kitose emocinio intelekto srityse -
vienintelis pokytis gali tureti didziules reiksmes vaiko gyvenimui. Priesingai nei intelekto koeficientas
(IQ matuojamas standartizuotais intelekto testais, pvz., Wechslerio intelekto skalemis), emocinis
intelektas nera matuojamas, j j nebent galima atpazinti vaikq elgesyje (pavyzdziui, gerumas, pagarba).

Zmones intuityviai supranta emocinio intelekto prasme ir svarb^, taciau sie jgudziai turi buti
nuolat lavinami. Geriausi rezultatai pasiekiami, kada emocinio intelekto lavinimas pradedamas kuo
anksciau ir kuo jvairesniais budais.



Emocinis intelektas (EQ) ir socialiniai igiidziai

Is visq emocinio intelekto jgudziij gebejimas sutarti su kitais labiausiai prisideda prie sekmes ir
pasitenkinimo gyvenimu jausmo.

Socializacijos procesas prasideda nuo vaiko jgimto temperamento s^veikos su suaugusiojo
reakcija j j j ir pasireiskia dar kudikystes laikotarpiu (kudikis bendrauja sypsniu, zvilgsniu).
Ikimokyklinio amziaus vaikai socialiniq jgudzii} jgyja ne tick is suaugusiuji}, kick is s^veikos su kitais
vaikais. Vaikysteje patirtas atstumimas - vienas is rizikos faktoriu, kad paauglysteje vaikas gali
praSCiaU mokytis, tureti emocinixj problem!}, nueikaleti. Praoti oooialiniai jgxidaiai ypac. iorySUijtt, Uavla.

vaikai bando susidraugauti. Tokie vaikai nori dalyvauti kitij veikloje, bet pasirenka klaiding^ taktik^.
Populiarus vaikai prie nepazjstamu bendraamziij link? arteti palaipsniui, kontaktas paprastai
pradedamas zodziu (klausiant, komentuojant). Todel uzsimezgusias vaikij draugystes butina vertinti
rimtai.

Svarbu, kad suaug^s zmogus sudarytij s^lygas vaikui bendrauti su bendraamziais, leistij ieskoti
tinkamij komunikavimo budij (klysdami vaikai aptinka, kurie budai yra veiksmingi), rodytij asmeninj
pavyzdj. Seimyniniai pokalbiai - vienas is pagrindinii} budij mokyti vaikus socialinio komunikavimo.
Kuo anksciau vaikas girdi, kad seimoje pagarbiai, mandagiai bendraujama (isklausoma, domimasi kitu,
paisoma nuomones, dalyvaujama pokalbyje), atspindimi kito jausmai, kreipiamas demesys j visus, tuo
anksciau t^ pradeda taikyti komunikuodamas su bendraamziais.

Humorui seimoje taip pat tureti} buti skiriama pakankamai demesio ir laiko. Lengviausias
budas - tiesiog drauge zaisti: kurti juokingus pasakojimus, dainas, maivytis, kvailioti. Humoras suteikia
vaikams galimyb? tvarkytis su stresu, nerimu, pykciu, gali padeti isreiksti tai, k^ sunku pasakyti.
Vertinga skatinti vaikus juokauti ir pastebeti humora^ net sunkiomis gyvenimo aplinkybemis. Taciau ir
juokaujant turi buti uztikrintas asmeninis ir kito zmogaus orumas bei pagarba.

Emocinis intelektas ir problemij sprendimas

Daznai nejvertinamas vaiku gebejimas spresti problemas (vaikai is prigimties pasitiki savo
jegomis, net kai nesiseka), todel vaikui teikiama pagalba, kada ji nera butina, jis dirbtinai saugomas
nuo problemu_, sunkii} situacijij, uz vaik^ priimami sprendimai. Taciau, sulauk? progos ar paskatinimo,
vaikai noriai imasi spresti net sudetingas problemas, taip gerindami savo ir kitij gyvenimo kokyb?.

Gebejimas spresti problemas - neatsiejama augimo dalis, skatinanti emocinj ir
intelektinj vaikij vystym^si. Skirtingo amziaus vaikams budingos nevienodos problemos (pvz., kudikis
valandu valandas gali stengtis apzioti nykstj, meti| vaikas - pastatyti triju kaladziij bokst^), bet
daugumai svarbus jij sprendimo procesas: daugiau dziaugsmo ir jaudulio teikiapats bandymas (siuo
atveju - apzioti nykstj, pastatyti bokstaj. Mazi vaikai. gali spresti ir labai sudetingus klausimus, jeigu jie
pateikiami konkreciai ir suprantamai. Nedaug trimecii} issprestij uzdavinj: ,,Jei A teisinga, tai B irgi
teisinga. A yra teisinga. Kas is to seka?", taciau mazumai tokio amziaus vaikij sudarytij sunkumij
atsakyti: ,,Jei graziai elgsiesi parduotuveje, gausi ledij. Parduotuveje graziai elgeisi. Kas dabar nutiks?".



as proDiemij sprenaimas priKiauso nuo vaiJco patirties, ne nuo jo sumanumo. Vienas is budi},
kaip suauges zmogus gaiety padeti vaikui mokytis sio emocinio intelekto jgudzio - sudominti
problemos sprendimu, uzuot iskart pateikus iseitf ar rezultat^. Tokiu budu vaikui buti} sudarytos
salygos kaupti asmenine patirtj. Problemas sprendzianciu suaugusiujij elgesys tureti} buti vienas is
svarbiausiij pavyzdziij vaikams mokantis, kaip valdyti §j emocinio intelekto fgud}. Vaikai, stebedami
suaugusius zmones, savaime ima vertinti ir megdzioti. Todel naudinga rengti seimos susirinkimus,
pavyzdziui, savaitinius, kuriuose sprendziamos asmenines atskiru seimos nariij ir bendros problemos.
Aptariant problem^, rekomenduojama laikytis jos sprendimo pakopij: 1. nustatyti problem^; 2.
sugalvoti alternatyviu sprendimu; 3. palyginti visus sprendimus; 4. issirinkti geriausi^ sprendimaj 5.
kito susirinkimo metu aptarti sprendimo naud^, pagalvoti, k^ galima tobulinti. Galimybe padeti tevams
svarbiais klausimais, nuomones isklausymas skatina vaikij savivertes didejim^. {domu tai, kad
savivertes ugdymas nuolatinemis pagyromis ir skatinimu, gali suteikti daugiau zalos nei naudos.
Pasidziaugti prasminga tik tada, kai tie jausmai susiejami su konkreciais pasiekimais ir naujais
jgudziais.

Klinikiniij tyrimij programos ,,As galiu isspr^sti problem^" - AGIP (ICPS - ,,I can problem
solve") - tyrirmj duomenimis, net impulsyvius trimecius ir keturmecius galima ismokyti ,,ism^styti"
problem^, uzuot j^ ,,isveikus". Pavyzdziui, paprasyti zaislo, o ne atimti, pasakyti, kad esame pikti, o ne
musti. AGIP programa prasideda 6 zodziij porij, kurios sudaro problem^ sprendimo jgudziij pagrind^,
mokymu. Tai: yra-nera, ir-ar, kai kurie-visi, pries-po, dabar-veliau, tas pats-skirtingas. Sias zodziij
poras siuloma vartoti reguliariai, bet zaismingai, kad vaikui jos asocijuotijsi su smagiais uzsiemimais ii
praverstij iskilus problemai. Pavyzdziui, pirkdami maist^, galite pazaisti ,,yra-nera": ,,Cia yra
pyragaitis. Tai nera pagrindinis patiekalas. Cia yra obuolys. Ar tai yra pagrindinis patiekalas?". Pradeti
siuloma nuo paprastij zodziij zaidimij (ilgainiui poras galima plesti: tinkamas laikas-netinkamas, jei-
tada, kodel-nes), veliau sunkinti juos iki situaciju_, kuriose vaikas iskelia spr^stin^ problem^.

Paprastai vaikai turi daugiau nei viena^ galim^ problemos sprendim^: 9 men. kudikis, bandantis
jkisti kvadratinj kablj j apvali^ skylut?, megins j j grusti, sukti, kisti j nauja^ skylut?. Prasidejus
formaliam ugdymui, vaikai praranda prigimtinj pasitikejim^ kurti alternatyvius sprendimo budus -
vengia klaidu, nes jau suvokia, kad sprendimai gali buti ,,teisingi" ir ,,klaidingi". Tuomet gali padeti
svarstymo zaidimai, nes jij metu galima kartoti sprendimi^ kurim^, kol jie tampa automatine reakcija,
susidurus su problema. Zaidimo metu vaikij grupe pateikia kuo daugiau jiems aktualios problemos
sprendimi}, po to - isrenka geriausius. Suaugusiujij uzdavinys siij zaidimij metu - padeti vaikams j
problemas ziureti lanksciai ir kurybiskai.

Emocin j intelekt^ (EQ) lavinanti veikla
Norint isugdyti auksto emocinio intelekto vaika^ geriau buti per grieztiems nei per daug

atlaidiems. Tai reiskia, kad jij paciij emociniam saugumui uztikrinti turi veikti (tiek seimoje, tiek
ugdymo jstaigoje) aiskus ir nuoseklus DRAUSMES principal. Tam butina:

• nustatyti aiskias taisykles ir ribas, tvirtai jij laikytis;
• perspeti, kai vaikas ima nederamai elgtis (tai geriausias budas j j mokyti savikontroles);
• pastebeti, jvardinti, pasidziaugti teigiamu vaiko elgesiu;
• sakyti vaikui, ko is jo tikimasi;



• pasistengti uzbegti problemoms uz akiij, kol jij dar neatsirado (tinka ir zodinis
jvardinimas, pvz., jeigu vaikas maistauja, kai reikia tvarkytis zaislus, galima jo
paklausti: ,,Kaip manai, sjkart zaislus pradesi tvarkyti iskart po kvietimo ar reikes laiko
issirekti?");

• nusizengus taisyklei, skirti tinkama^ bausm?;
• bausm? pritaikyti prie nusizengimo;

• taikyti jvairias drausminimo priemones - atskyrim^ (tick minuciij, kick vaikui metuj,
privilegijos atemima^ elgesio taskij sistema^ (jsisenejusiai problemai spr^sti), pasekmes
metodq, galima isreiksti tikslius, bet optimietiskai euformxikxotvie priokalotw.o.

Apskritai, auklejant vaikus, svarbiausia uztikrinti jiems pastovum^, ramyb? ir mokymuisi
palanki^ aplinka^

Galima issaugoti harmonijq ir ramyb? vaiko aplinkoje:

1. Apgalvokite, kokius budus naudojate auk!6dami savo vaikq. Atsisakykite pernelyg griezto auklejimo:

raskite laiko isklausyti vaika., pasistenkite suprasti situacija. is vaiko perspektyvos; bendraudami su vaiku

kuo rediau vartokite zodj ,,privalai", pabandykite su vaiku susitarti, jtikinti jj / ja..

2. Atkreipkite demesj, kaip jus elgiatfes ir ka. kalbate, kokius zodzius vartojate. Nors ir sunku tai pripazinti,

bet vaikai daug ko ismoksta is savo artimiausios aplinkos.

3. Niekada nejzeidinekite, nezeminkite ir neskriauskite vaiko. Kaip galesite paaiSkinti vaikui, kodel jam / jai

sudavete, nors sakete, kad mylite labiau uz viska. pasaulyje?

4. Apsvarstykite, kokias ribas esate nustat? vaikui. Vaikams reikia pastovumo ir nuoseklumo, ai§kiq ribq.

Ar viena. dienq uzdraud? kazka. daryti, kita^ diena. tai leidote?

5. Stebekite, ar mamos ir tecio poziuris j vaikq auklejima. yra vienodas. Daznai vaikq netinkamo elgesio

priezastimi yra skirting! tevq reikalavimai vaikams. Siekdami savo tikslq, vaikai i§moksta manipuliuoti

tuo, kad tevai nesutaria tarn tikrais auklejimo klausimais. Tada JLJ elgesys tampa labai sunkiai valdomas,

o vaikq manipuliacijq aukomis tampa tevai ir jq tarpusavio santykiai.

6. Nepamirskite humoro jausmo. Kai suprasite, kad pokalbis arteja konflikto link, atraskite priezastj

papok§tauti. Labai daznai juokas pakeicia situacijq i geraja. pus?.

7. Netinkamas elgesys butinai turi buti pastebetas. Tevai turi aiskiai pasakyti, kad tokio elgesio jie

netoleruos. Taikoma bausme uz netinkamq elgesj turi atitikti prasizengima. ir sekti kuo greiciau po

netinkamo poelgio. Taip pat tevai turi jsitikinti, ar ikimokyklinukas supranta, uz ka. yra baudziamas.

Kalbedami apie bausmes mes kalbame apie tokias poveikio priemones kaip malonios veiklos

nutraukimas, vaiko atskyrimas trumpam laikui nuo kitq vaikq, privilegijq atemimas. Fizines bausmes

NIEKADA nera tinkama priemone drausminti vaika..

8. Daug efektyvesnis auklejimo budas yra ne bausmiu. uz netinkama. elgesj taikymas, o tinkamo elgesio

pastebejimas ir paskatinimas.



Zaidimas - ypac geras budas mokyti vaikus emocinio intelekto jgudziu; jiems tokia veikla
patinka, lavinimas vyksta to nejauciant, jij metu galima tiek prevenciskai stiprinti vaiko fgudzius, tiek
spresti tuo metu jam aktualias bei fsisenejusias problemas, jtraukti emocinii}, j veikl^ jtraukti socialinh}
problem*} turincius (vadinamuosius ,,sunkius") vaikus. Emocim' intelektq. lavinantys zaidimai tinka
jvairaus amziaus vaikams.

Lipa laiptais zmogeliukas

Dalyviai: suaugf s zmogus ir kudikis.

Zaidziama pasisodinus kudikj ant keliij. Didziuoju pirstu ir smiliumi lipama aukstyn vaiko
ranka. Kai ,,zmogeliukas" pasiekia vaiko ausj, svelniai timptelejama uz spenelio ir ,,paskambinama":
,,dzin dzin dzin". Pabarbenus j kaktyt? sakoma - ,,tuk tuk tuk". Tada pirstai nukeliauja prie vaiko
nosytes ir lengvai j^ spusteli. Jei vaikui patinka ir stipresni judesiai, galima suemus jam uz nosies
kalbejimo ritmu svelniai pasukioti galva^ j sonus. Zaidziant dainuojama:

Lipa laiptais zmogeliukas
Mazas mazas kaip nykstukas.
Dzin dzin dzin - ,,Kas cia gyvena?"
Tuk tuk tuk - linksmai barbena.
Balionu sokis

Dalyviai: zaidimo vedejas ir ne maziau kaip sesi ikimokyklinio amziaus vaikai.

Drauge paruosiami balionai. Vaikai atsigula ratu ant nugaros ir, iskel? kojas j virsij, stengiasi
neleisti balionams nukristi ant zemes. Sie turi sokti rato viduryje, jiems negalima paliesti grindij. Jei
kuris balionas nukrenta, vaikams padeda zaidimo vedejas -jis gr^zina baliona^ | rato vidurj, vaikai t?sia
zaidim^.

Manekenas

Dalyviai: zaidimo vedejas ir ne maziau kaip sesi pradinukai.

Isrenkamas manekenas (jis butinai turi pats noreti juo buti). Manekenas stovi nejudedamas,
kojos tiesios. Kiti vaikai glaudziai sustoja aplink ratu taip, kad pasiektij j j siek tiek sulenkta ranka. Tada
zaidimo vedejas duoda zenkla^ pradeti. Manekenas virsta tai \, atgal, tai \, tai j kair^.
Vaikai turi j j sulaikyti ir svelniai stumteleti j priesing^ pus?.

Isiungtas garsas

Dalyviai: zaidimo vedejas ir paauglys.

Siam zaidimui reikalingas vaikij amziui tinkanti drama is televizijos. Ji parodoma be garso.
Vaikas turi apibudinti, kaip filme jauciasi kiekvienas zmogus. Kai tik vaikas nori, sustabdomas Jrasas ir



duodamas taskas, jei jis gali papasakoti, kaip aktoriaus veido israiska, gestai, laikysena atskleidzia
jausmus. Tuomet jrasas perziurimas su garsu.

Jausmu numeriai

Dalyviai: seima su vaikais (ypac tinka mazai bendraujancioms ar sukrestoms po nclaimcs
seimoms).

Zaidimo tikslas - surasti masinij numerius, kuriuose butu dvi (galima palengvinti ir iki vienos)
jausmo zodzio raides, papasakoti, kada jums tas jausmas buvo. Pavyzdziui, numeris su raidemis ,,P ir I"
gali buti panaudotas sudaryti zodziui ,,piktas". Tai bendradarbiavimo zaidimas, todel visa seima gauna
taskq. uz viena^ jvardint^ ir papasakotajausm^. Uz tarn tikr^ taski} skaiciij seima ,,apdovanojama"
norima pramoga.

Mazi dalykai daug reiskia!

Vaidyba ir padeda vaikams mokytis valdyti savo emocijas. Ir ne tik valdyti, bet ir ugdyti. Pasak
to paties pedagogo J. Levy (1997), ,,teatras -jausmo mokykla". Vaidyba leidzia ,,susisiekti su savo
jausmais", uzmegzti su jais rysj, tiesiog giliai, ryskiai, is esmes jausti. Be to -reiksti jausmus ir juos
tyrineti, pazinti, ^gauti jij raiskos jgudzius. Pedagogo manymu, vaikas, turintis isugdytas emocijas,
reaguoja labiau humaniskai, paisydamas moraliniij normq, negu vaikas, kurio emocinis gyvenimas
neugdomas.

Laisvumui trukdo fizine ar emocine jtampa. Ji vaikus gali apimti vien nuo zodzio ,,vaidinti",
nes jie manys, kad reikes emocijas rodyti ,,per jeg^", o tai panasu j prievartavima^ emocinj sekinim^,
kurio mazieji instinktyviai vengia. Vaikai gali bijoti, kad scenoje jiems nepasiseks, kad jie pasijus
sumis?, nezinantys, k^ daryti ir pan. Apsaugoti vaikus nuo tokiij sunkiij isgyvenimii - pedagogo
uzduotis. Jis, organizuodamas vaidybin? veikl^ ir bendraudamas, turi uztikrinti, kad vaikai patirtq tik
teigiamus, dziugius isgyvenimus, kad suprasti}, jog, labai norint - kiekviena kliutis jveikiama.

Uzsleptas nepasitikejimas, susikaustymas daznai atsiranda ir del grupeje prisiimtij stereotipiniij
vaidmenij (pavyzdziu, vienas vaikas visada - lyderis, kitas - vykdytojas, vienas - visk^ mokantis, kitas
- ne). Butina tam skirti papildom^ demesj ir stereotipus bandyti issklaidyti, tycia neatpazjstant
vaidmemj (j sunkumij turintj vaik^ kreipiamasi kaip j sekming^ ir pan.). Vidines [tampas rodo ir
perdetas emocionalumas, nes^moningi veiksmai, pavyzdziui, mergaite pasakodama gniauzo sukneles
krast^, kilnoja kojas, rankas ir pan. fveikti fizin? ir emocin? jtamp^ vaikams galima padeti tokias
budais:

• pries kiekvien^ vaidybines veiklos uzsiemim^ pazaisti atpalaiduojancius zaidimus
(,,Akmenukai irpukeliai"), reikalaujancius jtempti ir atpalaiduoti kuno dalis (kojas, rankas, liemenj,
galv^, pecius, kakl^ ir pan.). Po jij kunas pats savaime ,,suranda" optimali^ jtamp^, o vaikas pradeda
geriaujj jausti, nebepamirsta, kad vaidindamas jis gali panaudoti jvairias kuno dalis;



• pazaidziant fizinio kontakto reikalaujancius zaidimus, pavyzdziui, „ Mes - kamuoliukai":
supliauksime vienas kitam delnais, pabumsime vienas kit^ kakta, peciu, sonu, nugara, kt.;

• atliekant susikaupimo, m^stymo reikalaujancius pratimus, pavyzdziui, „Pukeliy ritmas ":
musame ritma^ rankomis taip, kad nesigirdetu;

• kurj laika^ uzsiimant vaidybiniais zaidimais, pavyzdziui, „ Peleno ausytes ": zaidziame, kad
kazko ieskome kambario kampuose ir kalbame: ,,Ne tai, ne tai... ". Mazieji sustoja, ima sukti galvas,
kas cia gaiety vykti. Tadapasakomefraze: „Peleno ausytes maciau... ". Kuris nors is vaiky atsako: ,,Ir
as maciau... ". Visipradedamejuoktis... Toks zaidybinis suaugusioio elaesvs issklaido drovuma. baime.
parodo vaizduotes dra^, tikejim^ isgalvota tikrove ir naivuma^ - visa tai, kas budinga vaidybai. Vaikai,
matantys, kad ir suaug^s zaidzia, ima juo labiau pasitiketi.

Vaidybine veikla pradedama su gera nuotaika. Negalima kviesti vaikij vaidinti suirzus, nes tai
,,isderina" vidin? savijaut^ ir emocijij raisk^. Mes, suaugusieji, turetume issklaidyti negeras emocijas,
jei tokiij pasitaiko, spinduliuoti ramumo, jaukumo nuotaika^ kuri^ perima ir vaikai.

Vaiko nenoras vaidinti - isskirtinis atvejis. Taip atsitinka tada, kai vaikas yra gaves emocin?
traum^ - kas nors praeityje ]\o ar pasijuoke. Arba vaikas patiria emociniij sunkumij, yra
uzsidar^s, nors ir ne visada tiksliai supranta to priezastj ar j^ slepia. Tuomet geriausia iseitis - trumpam
nekreipti \^ demesio. Blog^ nuotaik^ ir sunkius jausmus vaikas tiesiog pamirs, stebedamas kitij
vaikij vaidybin? veikl^. Jei vaikas per kur| laik^ vis del to neisdrjsta prisideti prie visij, reiktTj sudaryti
jam prog^ issakyti savo poziurj - dazniausiai neigiam^ - \^ ar kitus dalykus. Tokiu budu vaikas
tartum atsiskiria nuo savo baimiu, menkavertiskumo. Vaika^ nuo negerij jausmi} atpalaiduoja ir fiziniai
prisilietimai, apkabinimai, pasisodinimas ant keliij, paemimas uz rankos ir pan.

Vaikai del protinio nuovargio ar neigiamij isgyvenimu atsiradusias jtampas numalsina
judedami. Todel tada, kai mazieji vaidinimo metu gali veikti fiziskai: eiti, nesti, rinkti, ieskoti ir pan.,
jie savaime ,,issikrauna", nusiramina. Vaikams sunku scenoje ilgai isbuti vienoje statiskoje pozoje -
stoveti, guleti, k^ nors laikyti, juos tai vargina fiziskai ir psichologiskai. Todel, jei mazieji aktyviai
nevaidina, jiems geriausia uzimti viet^ tarp ziurovi}.

Susivarziusiems, nekalbiems vaikams jveikti uzdarum^ ypac padeda improvizacija, nes tada
veikiama greitai, per daug negalvojant, pamirstant barjerus ir draudimus. Tokiais atvejais vaikai
atsiveria, pasako, k^ is tikruji} jaucia ir galvoja. Sj atsiverim^ turetume pastebeti, priimti, bet jo
nevertinti. Begant laikui, vaikai islaisveja, issivaduoja is neigiamij patirciu, tampa dr^sesni ir
pozityvesni, nes pripranta prie savo naturaliai reiskiamij emociju. Drauge sustipreja ir pasitikejimas
savimi, savo jausmais.

Lygiai taip pat naudinga vaidinti veikejus, kurie bijo, liudi, tingi, gedijasi, atskleidzia realiame
gyvenime paprastai nuslepiamus, nutylimus jausmus. Vaikai pradeda suprasti, kadpykti ar bijoti nera
blogai, kad sie jausmai budingi kiekvienam ir mokosi ne del jij krimstis ar juos neigti, bet priimti ir



isgyventi. Pavyzdziui, sekant pasakait? apie katinelj, apibudinama liudna veikejo busena:yw namuose
likes vienasj'am liudna, neturi su kuo pazaisti. Vaikai, jsiterpdami \, papildo, k^ isgyvena
katinelis, ir, patys to nesuvokdami, prisimena savo nusiminima_, vienisuma_, kitas patirtas nuoskaudas.
Taip pasiekiami giliai nugrimzde jausmai, pasikalbama apie juos ir padedama su jais susitaikyti.
Pasakaites pabaigoje katinelis ne liudi, o iesko zaisfy, su kuriais gaiety pazaisti. Taip netiesiogiai
nurodoma veiksminga iseitis, pakeiciama vaiki} emocine busena iS liudnos / linksmesn?. Apskritai
naudinga, kad pasakaites siuzetas leistq patirti bukles pasikeitimus: is blogos j gerq arba iS geros /
blogq, o veliau vel gr}zti / gerq. Kaip zinome, tokie pasikeitimai, pasitelkiant personifikuotas blogio
jegas, aprasomi pasakose. Neabejotina, kad, vaidinimo metu isgyvendami priesingi^ busenij
pasikeitimus, Vaikai tuo paciu patiria ir savotisk^ katarsj. (apvalantj icgyi/pnimi})^ pr» Vnt-ir> janoiaci

nurim?, dvasiskai atsipalaidav?.

Laisva, nesuvarzyta emocijij raiska pries vaidinant reikalinga tarn, kad laisvai, naturaliai butij
perteikiami veikejo emociniai vertinimai, santykiai, o kartu - isryskinamos tarn tikros moralines
vertybes. Pavyzdziui, vaikai-varliukai linksmai sokineja po pievq ir pasitardami stengiasi pripildyti
savo kibirelius gamtos gerybiif. Vaikai, be abejo, jaucia savo paciij reiskiamus draugiskumo, savitarpu
pagalbos santykius. O kadangi apie juos dar ir kalbamasi pries vaidinim^ ir po jo, tai vaikai juos ir
jsis^monina, ima aiskiau atpazinti jij israisk^ ne tik scenoje, bet ir gyvenime.

Kai vaikai atsipalaiduoja, daugiau demesio galime skirti emociji} suvokimui ir valdymui,
pozityviij santykiij su kitais kurimui, tinkamam tarpasmeniniij santykiij situacijij valdymui (Brouillette
2010). Vaidindami vaikai noriai reiskia tuos santykius ir vaizduoja tuos moralinius bei socialinius
poelgius, kuriems naturaliai pritaria, kuriuos jaucia esant gerus, teisingus. Kaip antai:

Draugauti: drauge
veikti, nuosirdziai kalbetis
irkt.

Uzjausti: susirupinti del to,
kad kitam atsitiko nelaime,
paguosti ir kt.

Ginti savo namus,
artimuosius ir save: isdrjsti
pasipriesinti prievartai
tinkamais budais ir kt.

Padeti: pulti \^ Rupintis gamta ir
kai kas nors kitas dirba ir ^VM«0/S7 priziureti, kadjie
kt. nestokotij maisto, gelbeti is

nelaimiij ir kt.

Myleti artimus
zmones:pasakyti svelniij zodziij,
saugoti nuo nelaimiu, ligij ir kt.

Parodyti
drqsq: kovoti uz teisybe,
imtis naujij darbij,
sugalvoti naujij idejij ir kt.

Parodyti Parodyti linksmumq,
kilniasirdiskumq:at\Qisti kitam del dziaugsmq: nenusiminti,
negero poelgio, gelbeti patekusius \i kitus, uzkresti gera
nelaime^ ir kt. nuotaika ir kt.

Parodyti Parodyti sumanumq:rasti
v

Svelniai pasijuokti is



smalsumq:domQtis iseitj is sunkios situacijos, padaryti savo ir kity baimitf, ydq: atrasti
aplinka, susipazinti su k^ nors greitai, isradingai ir kt. jdomiij, perkeltine prasme
naujais draugais, isbandyti turincii} zodzh}, pasakymij ir kt.
naujas galimybes ir kt.

Sie ir kiti panasus teigiami socialiniai poelgiai, galima sakyti, ,,uzprogramuojami" vaidinimui
skirtoje pasakaiteje, kuri turetij buti jvilkta j kick galima meniskesnf drabuzj. Kad vaikus jtikintume ir
suzavetume zmogaus pastangomis siekti gerio, butina parodyti ir netikusius poelgius, ir klaidas, ir ydas.
Taciau moraliniij vertybiij pajautim^ butina stiprinti. Privalu kurti pedagogin? alternatyv^ pramoginiam
erzacui, tikraj^ gyvenimo tiesa^ pridengianciam sentimentalumui, dirbtiniam dziaugsmui ir kitoms
pigioms, pavirsutiniskoms emocijoms, persamoms is televizijos ir teatnj ,,sou".

Paprastai spektakliuose, skirtuose vaikams, o ir visoje dramaturgy oje parodomi ne tik teigiami,
bet ir neigiami poelgiai. Taciau vaidinti neigiamus veikejus -piktq vilkq, klastingq raganq, egoistiskq
kiaulq, kt. - vaikai nenori, mat instinktyviai kratosi negero, negrazaus, savivert? menkinancio elgesio.
Aktoriai tokiij veikejij nesipurtytij, nes sugeba atskirti save nuo veikejo, kai vaikams tai dar sunku.

Kad mazieji, vaidindami panasius vaidmenis, nesigrauzt^, padekime jiems sukurti distancij^
tarp to, kaip jie elgiasi, ir to, kas jie is tikrujij yra. Pavyzdziui, pasiulykime vaikui, vaidinanciam vilkq,
eitiplaciai skeciant rankas, aukstai keliant kojas. Tokios ryskiai stilizuotos, ,,isdidintos" priemones
kelia ir butina^ baisumo jspudj, ir kartu yra juokingos, nejtikimos. Tai ir sukuria estetiskuma^
s^lygiskum^, neleidziantf mazajam vaidintojui tapatintis su veikeju. Atsiriboti nuo neigiarmj veikejij
poelgiij visada padeda komiskumas. Todel raganos ar lapes daromos piktadarybes visada tebuna siek
tick juokingos ir todel silpnos, jveikiamos - tai pades issaugoti siuos veikejus vaidinanchj vaikij
moralinj pranasum^, zmogiskajj orum^.

Vaikij vaidinimuose turetume vengti naturalistinhj, tiesmukai gyvenimo realyb? atkartojanciij
riksnm, sauksmii, kitokiy agresyvii^ ar pamaivisky intonaciji}, grubiy zodziy, nerodyti scenoje ziauriy
veiksmif.

Vaikai, kaupdami vaidybin? patirtj, ismoksta kurti vis ryskesnj vaidmenj. Vienas pagrindiniij
vaidmens element^ yra aktyviau reiskiamos emocijos. Taciau taip reiksti jos pradedamos ne is karto, o
pamazu. Ugdymo pradzioje vaikai nerodo ryskiij emocijij, nes jij demesys sutelktas j veikejo tikslo
siekim^, veiksmij pletojim^. Pavyzdziui, vaidindami peliukus, prirenka / maisel} fsivaizduojamif
trupineliif,, vaidindami pumpurel}, pakalbina saulutq, paprasojos, kad grjztif.

Po 2-3 menesii} vaikai jgyja gebejimij lengvai rutulioti veiksmus, tai juos nebe taip vargina,
todel vaidindami jie jauciasi laisvesni, o kartu ir emocionalesni. Tada emociniai vertinimai pasidaro
ryskesni, geriau valdomi, ilgiau reiskiami. Ir tai tampa paties vaidinancio vaiko, o taip pat ir ziurovq
susidomejimo objektu: vaikas vaidindamas varliukq smalsiai apziurineja \sivaizduojamq kelmq,
patenkintas nukrecia / kibireli menamq vabzdj. Po gerij 6-7 menesiij vaidindami vaikai taip geba



valdyti emociju raisk^, kad gali isreiksti, kaip vertina, kokio poziurio laikosi j patj vaidinam^ veikej^,
pavyzdziui, kad varliukai yra kick isdyke, bet smalsus ir draugiski.

Taciau ne visi vaikai pasiekia tokios ryskios emociju raiskos, kuri liudytq sukurta^ vaidmenj.
Kai kada vaidybine veikla^ tinka tiesiogiai skirti bendravimo situaciju, elgesio ir emocijij raiskos

modeliavimui. Vaikai neretai elgiasi fiziskai agresyviai ar vartoja piktus zodzius, atvirai rodo
priesiskum^. Mazieji nezino, k^ daryti, kai supyksta, jsivelia \a ir pan.

Ugdyti emocijas ir adaptyvu emocinj elgesj palankios vaidybines improvizacijos, kuriose reiki;
pasakyti „ ne ", nesutikti arba parodyti emociju raiskos budus, susidraugaujant, pykstant, bijant, netgi
tycia musantis ir pan. Taip vaikai kaupia tinkamu israisKos prlemoniij arsenal^, Kuriuo gaii pasmauumi
gyvenime, isvengdami nereikalingo grubumo, kitokiu netinkamij, destruktyviu elgesio budu. Toliau
pateikiame kelet^ tokiu uzduociu-pasakaiciq.

,,Sraige". Pasiulome suvaidinti labai letas ir ismintingas sraiges, sugebancias atsispirti
skubinimui. Keli vaikai ,,tampa" sraigemis ir atsitupe, atsigul? ant pilvo ar eidami keturiomis bando
judeti taip letai, kaip tik gali. O likusieji stovi greta ir kartoja: ,,Sraige, sraige,/Sraige, sraige,/Tau
vikriau judeti reikia". Vaikai, vaidinantys sraiges, letai ima sliauzti iki sutartos vietos.

,,Labai labai... geras". Su vaikais prisimename, kaip zmones atrodo, kai yra linksmi, juokiasi,
liudi, pyksta. Kokios tada yra jij pozos? Kaip jie laiko rankas? Kokia jij veido israiska? Pasiulome
vaikams suvaidinti ,,gyvaisiais paveikslais" skirtingas emocijas, pavyzdziui, labai \sird%s ir... labai
meilus; labaipiktas ir... labai geras. Bandome sumanyti, kas galetij atsitikti, kad labaipiktas veikejas
pasidarytij geras. Pavyzdziui, gerasis veikejas gaiety... paglostyti, padovanoti sokoladq, nusisypsoti,
pakutenti. Sumanytas idejas suvaidiname.

,,As nemoku". Si uzduotis moko isreiksti silpnum^ isduodancius jausmus. Atstriksejo zuikutis
su sviediniu ir dairosi: ,,Kas nori su manimi pazaisti? ". Meskiukas sako: ,,As noriu, bet nemoku ".
Zuikutis sako: ,,Sesk ant zemes ir istiesk leteneles. As tau ridensiu, o tu gaudyk". Meskiukaspurto
galvyt$ ir kojytemis trepsena, rankytemis mosikuoja: ,,Ne, ne! As bijau! As nemoku!". Zuikutis
atsisedo, istiese kojas, zaidzia su kamuoliu ir laukia. Pagaliau meskiukas \sidrqsino. Prisiartino prie
zuikucio, atsisedo, istiese kojytes. Ir tada abu erne zaisti: zuikutis ridena sviedinukq, o meskiukas
sugauna. Sis sugaves ridena zuikuciui. ,,Meskiuk, tupuikiai zaidi", - sako zuikutis. ,,Aciu" -atsako
meskiukas. Galop zuikutis sako: ,,Ar nori, meskiuk, as tave dar kitq zaidimq zaisti ismokysiu!".
„ Noriu!" - atsako meskiukas. Ir abu isbego mokytis.

,,Oziukai".Uzduotis skirta mokytis spresti konfliktus. Viena^ kart^ per tiltelj ejo du oziukai.
Priejo tiltelio vidurj ir sustojo. Abu - ne is vietos. Vienas sako: ,,Me-e, praleisk! Praleisk!".
Antras sako: ,,Me-e, tu praleisk!". Vienas sako: ,,Mano rageliai astrus, bus tau bakst! bakst!" ir purto
galvyt^ su rageliais. O antras nenusileidzia: ,,Ir mano rageliai astrus, bakst!". Irgi purto galvyt? su
rageliais. Vienas sako: ,,Me-e, mano nageliai smarkus, bus tau burnt! bumbt!" ir mosuoja mosuoja
kumsciukais. Antras kick luktelejo, sukaupe likusi^ dr^s^ ir erne sakyti: ,,Me-e, me-e, ir mano nageliai
smarkus smarkus, bus tau didelis bumbt!". Ir kad mosuoja kumsciukais, kad mosuoja. Nuvargo oziuka



Susedo ant tiltelio pailseti. Ziuri - apacioje zuvytes plauko. ,,Zinai", - sako vienas oziukas - ,,Tu cia
pasedek, o as begsiu ir atnesiu meskeres, pazvejosime". Antras oziukas sako: ,,Gerai". Lukuriuoja
oziukas, zuvytes vandenyje apziurineja. Atnese draugas meskeres, kibirelj ir abu erne zvejoti. Zuvyte
gerai kibo!

Ugdykime vaikij emocijas

Visi vaikai patiria tokias pat emocijas: vienodai verkia, sypsosi, tyrineja save ir aplinka^
Vaik\ emociji} raidos seka irgi dazniausiai tokia pati. Vaiku emocijas suprasti ir interpretuoti
nelengva, o ypac kudikiij, kurie dar negali pasakyti, kajaucia: nerim^, dziaugsm^, susizavejima^
bairn? ar nuovargj... Net kai tevai aiskiai gali matyti, kad vaikas liudnas ar neramus, jiems sunku
nuspeti kokia siij emociji} prigimtis ir kick jos svarbios vaikui. Antrieji gyvenimo metai ypac
svarbus vaiko emocijij pasireiskimui, vaiko pasitikejimo savimi ugdymui. Nuo to, kaip tevai
reaguos j vaiko emocijas, priklausys vaiko sav^s, savo savybiij, galimybiij ir vietos tarp zmoniij
vertinimas.

Patarimai tcvams

• Emocijos reikalingos tarn, kad pagal jq raiska^ ir intensyvum^ galetumete pazinti vaik^ ir vaikas
pats ismoknj pazinti savo emocijas, jas ismoktij valdyti, kontroliuoti, ismoktij laukti, gerbti save ir
kitus. Stebekite savo vaika^ ir pasireiskusias vaiko emocijas panaudokite kaip galimyb? j j ko nors
ismokyti. Labai svarbu vaiko emocijij neignoruoti, neisstumti, bet pripazinti, kad galetumete jas
kartu su vaiku jvardinti.

• Vaikij socialiniai jgudziai pradeda formuotis jau antraisiais gyvenimo metais. Tarn, kad vaikas
jgytij daugiau socialiniij jgudziu, pavyzdziui, dalytis zaislais, kai jis visai to nenori, arba laikytis
zaidimo taisykliu, kurias sugalvojo kitas vaikas, reikia ne tik daug laiko ir pastangu, bet ir
kurybiskumo. Pasinaudokite zaidimo metodais, leiskite vaikui per zaidimus pazinti ir suprasti j j
supanci^ aplink^, ismokykite laukti savo eiles, pazinti zaidimo taisykles, pagirkite, kad vaikas
laikosi zaidimo taisykliu. Zodiniai metodai taip pat leidzia vaikui pazinti save ir kitus, suteikia
galimyb? ramiai ir atvirai isreiksti savo jausmus, todel skirkite daugiau laiko pokalbiams su vaiku.

• Padekite vaikui rasti konstruktyviij problemos sprendimo budij, vaiko mokyma^ ir auklejim^
organizuokite taip, kad jis stiprinti} pasitikejim^ savimi. Svarbiausia - padeti atsiskleisti vaiko
gebej imams ir talentams. Vaikus reikia skatinti problemas, iskilusius sunkumus spr^sti patiems,
pasinaudoti savo gebejimais. Reikia padeti suprasti, kad jie stiprus ir turi kuo didziuotis. Jei vaikas
sako: ,,As nemoku", tai rodo, kad jis nepasitiki savo gebejimais, nenori pabandyti, nes nesitiki, kad
jam pavyks. Padr^sinkite savo vaik^. Padr^sinimas tai pozicija, kad ,,gal ne viskas pavyks, bet tu
gali jveikti". Kuo vyresnis vaikas, tuo sunkiau jam jkvepti pasitikejim^ savimi. Todel labai svarbu
sia^ savyb? ugdyti nuo pat mazumes.



• Augimo ir brendimo metais kiekvienas vaikas atranda atsakyma^ j klausim^ ,,Kas as esu?".
Vaikas susikuria savo portret^, remdamasis jo aplinkoje vyraujanciomis vertybemis, iskeltomis
idejomis ir perspektyvomis. Kaip vaikas pristato save kitiems, tick is verbalines, tick is kuno kalbos
galima suprasti ar jam augant tevai skatino jj, ar buvo trypiamas jo pasitikejimas savimi. Todel
skatinkite vaika^ visose situacijose, patarkite jam, bet nenuspreskite uz vaika^ leiskite jam pasirinkti,
isklausykite jj, o ne nuolat tildykite. Vaiko emociji} raidai labai svarbu, kad tevai parodytu, jog
normalu yra suklysti, pasimesti. Parodykite vaikui, kad kiekviena jo klaida - tai pamoka, is kurios
jis mokosi.

• Tevij poziuris ir nuomone ypac svarbus ikimokykliniame amziuje, nes tada vaikas pradeda
vertinti save, suaugusiuosius ir kitus vaikus. Vaikas neturi buti nuolat lyginamas su kitais vaikais ir
pagal tai spresti apie savo vert^. {vertinkite vaiko pastangas, net jei vaiko darbas nera atliktas
tobulai arba taip, kaip Jums norisi.

• Negatyvizmas, uzsispyrimas, kaprizingumas, padidej^s konfliktiskumas ir kitas budingas
amziaus tarpsniij krizems negatyvus elgesys dar labiau sustipreja, jeigu ignoruojate tokius vaiko
bendravimo ir veiklos poreikius, ir priesingai, susilpneja, kai vaikas tinkamai auklejamas. Emocinio
inteligentiskumo ugdymas prasideda namuose, todel vaiko nevaldomos emocijos, neatitinkancios
situacijos pirmiausia turi buti jveiktos konstruktyviai. Neleiskite vaikui buti ,,blogam", taip pat
nebandykite kuo nors ,,papirkti" supykusio, agresyvaus vaiko. Kritikuokite konkrecius vaiko
veiksmus, o ne vaiko asmenybe. Kiekvienas vaiko negatyvus elgesys turi savo tiksla^ todel
issiaiskin?, del kokii} priezascii| (demesio stokos, jegos demonstravimo, kersto ir pan.) vaikas
netinkamai reiske savo emocijas, galesite koreguoti vaiko elgesj.

• Tevai, priesiski vaikams, atstumiantys juos, paprastai uzaugina priesiskus kitiems vaikus. Vaikai,
kuriuos tevai nuolat kritikuoja, jzeidineja ir nuolat jais nepatenkinti, jgyja nepasitenkinimo savimi
jausm^. Niekada neaptarinekite savo vaikij jiems girdint telefonu ir akivaizdziai su draugais ar
artimaisiais. Nekabinkite vaikams etikeciij: ,,zioplys", ,,nemoksa", ,,tinginys", tokie pasakymai ne
tik menkina vaiko savigarb^, bet ir skatina vaik^ elgtis taip pat su aplinkiniais.

• Parodykite vaikui, kad jis reikalingas ir mylimas, kad pasitikite juo, nuolat padr^sinkite vaik^.
Pripazinkite vaiko autonomiskum^, jo asmenybes ypatybes ir vaiko teis? rinktis, ten, kur jis gali tai
daryti, nepamirsdami savo norij ir tikslu.

• Jei vaikas jauciasi reikalingas ir mylimas, bet per daug lepinamas, tai tokio vaiko elgesys
ikimokykliniame amziuje pradeda nebeatitikti socialiai priimtino elgesio normu: vaikas nesiskaito
su aplinkiniais, elgiasi neatsizvelgdamas \q norus, reikalavimus, keliamas pareigas.
Tokiam vaikui kyla daug problemu bendraujant su kitais vaikais. Vaikas, kuris yra jprates, kad juo
zavetijsi, girtij ir visk^ daryti} pagal j j, kyla stiprios negatyvios emocijos, kai suaugusieji ar vaikai j



jl nebereaguoja. Atsiminkite, kuo vaikas labiau lepinamas, tuo labiau auga jo reikalavimai, o, jij
nejvykdzius, vaikas reaguoja pykdamas, bardamasis ir liudedamas. Tokie vaikai sunkiai valdo savo
emocijas, norus bei sunkiai priima kompromisus.

Jau senokai imta kalbeti apie tai, kad emocinis intelektas (EQ) yra labai svarbus, o gal ir
svarbesnis uz zmogaus intelekta. (IQ), siekiant sekmes gyvenime bei karjeroje. Gerus emocinius
jgudzius turintys asmenys atpazjsta savo jausmus, geba juos tinkamai valdyti, atsidGr^ stresineje
situacijoje ne pyksta, bet iesko sprendimq, pasitiki savo intucija; yra nuosirdGs sau, zino savo
pliusus bei minusus, gana lengvai priima kritika.; yra link§ imtis visuomeniskq veiksmq - padeti,
dalytis, yra geri klausytojai. Puikiai pazindami save jie gali jausti kitq zmoniq emocinius poreikius.
Sa/asa. butq galima ilginti. Ir atvirksciai: zemo emocinio rastingumo asmenys daznai buna
uzsisklend§ savyje, turi vienokiq ar kitokiq bendravimo problemq, nuolat nerimauja, jauciasi
nelaimingi, lengvai pasiduoda kitq jtakai, greit susinervina, elgiasi negalvodami, yra labiau linke
nusikalsti, gali buti agresyvus.

Taigi, ar uztenka ismokti puikiai rasyti, skaityti, skaiciuoti? Siems dalykams mokymo
programose skiriama daugiausiai demesio. Tuo tarpu tokie jgudziai, kaip emocijq atpazinimas ar jq
valdymas yra tai, ko mes tikimes, kad vaikai ismoks naturaliai, savaime. Ismoksta, taciau nebutinai
to, ko noretLjsi. Neretai ir patys suaugusieji sunkiai randa sprendima., kaip jveikti keblias emocines
ar socialines situacijas. Pvz. Kaip padeti sau nusiraminti? Ka. daryti, kai be galo liudna? Ka. daryti,
jei niekas su tavim nedraugauja? Kaip tinkamai isreiksti savo pyktj? O, apskritai, ar galima pykti!?:)
Paklauskite vaiko - tikriausiai jis Jums atsakys, kad negalima, negrazu ir fu, kokia geda Bet juk
galima ir, pasak psichologq, netgi butina. Tik supykus negalima mustis, skaudinti ir jzeidineti kitq.
Emocinj intelekta. reikia ugdyti nuo pat mazumes - tai prevencine priemone. Juk lengviau uzkirsti
kelia. galimoms problemoms, negu veliau sukti galva., ka. daryti su pasekmemis.

Jausmq pamokeliq (nesvarbu, kaip jas pavadinsime) turinys vienaip ar kitaip turetq buti susijes su
siq Emocinio intelekto sriciq ugdymu:

1. Savimone - gebejimu atpazinti ir jvardinti savo jausmus; atpazinti jausmq poveikj elgesiui;
numatyti savo elgesio pasekmes.
2. Emocijq valdymu - gebejimu kontroliuoti jausmus, zinojimu, kas slypi uz jq (pvz., supykau, nes
mane jskaudino).
3. Socialiniais jgudziais - gebejimu susipazinti, susidraugauti, bendradarbiauti, palaikyti grazius
santykius.
4. Empatija - gebejimu jsijausti j kito busena., suprasti kito jausmus, atsizvelgti j juos.
5. Motyvacija - poreikiu, noru siekti sekmes, gebejimu save motyvuoti.
Visos sios sritys yra tarpusavyje susijusios, todel, skiriant demesj vienam gebejimui, kartu bus
ugdomas ir kitas.



Priemones gali buti pacios jvairiausios...Svarbiausia, kad vaikui butq jdomu. Butent todel jausmq
pamokeliq metu stengiuosi, kad vaikai mokytqsi zaisdami. Kartu mes speliojame jausmus is
paveiksleliq, nuotraukq. Fotografuojames ir aptariame veido israiska.. Daznai pasitelkiame j
pagalba. zaislus -zaislai ,,pasakoja" apie jiems kilusias problemas, kaip jas sprende. Po to vaikai
patys pabando tokias situacijas sumodeliuoti ir jas isspr^sti panasiu budu.
Megstame skaityti pasakas. ,,Dr^sioji Pupule" mus ismoke, kad drcjsus yra ne tas, kuris nieko
nebijo, bet tas, kuris prisipazjsta, kad bijo ir bando savo baimes jveikti. Vaikai pasak$ gali kurti ir
patys - svarbu tik klausimais juos nukreipti tinkama linkme (pvz.: Kaip be ginkiu. prmcas gaiety
kovoti su slibinu? Kaip princui jveikti savo baim§ pries slibina/? Kaip jis galetq atsidekoti savo
pagalbininkams?). Kartais zaidziame komandinius zaidimus, tarkim .Jpusk kamuoliuka. i duobut?".
Tokiq zaidimu. metu vaikai daznai susigincyja -nereikia issiga.sti. Tai puiki proga mokytis spr^sti
konfiliktus cia ir dabar ir prisiminti bendravimo taisykles: mes dalijames; mes reiskiame savo
nuomon§ tvirtai, bet ramiai; ne visada gali buti pirmas; pagalvok, kaip siuo metu jauciasi tavo
draugas...
Jeigu vaikams sunku susikaupti, jiems nesinori kalbeti ar klausytis, siulau jiems piesti savo
jausmus, spalvinti jau nupiestus veidelius, juos kirpti, klijuoti; Vaikams laaaabai patinka issipiesti
savo veidelius ir jsikunyti j pasakos personazus. Siuo tikslu jausmq pamokelese galima labai
smagiai panaudoti irjausmu. veidelius. Zaisdami jausmq veideliais vaikai aiskiau supranta, kuris
kokj jausma. vaizduoja. Vaikai megsta uzsideti juos ant rakytes ir jsijausti j kokj nors vaidmenj - juk
vaidina ir kalba veideliai, ne jie! Taip dra.siau ir saugiau.
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