
8 AUSTĖJOS LANDSBERGIENĖS PATARIMAI TĖVAMS, KAIP SUVALDYTI VAIKĄ 

BE BERŽINĖS KOŠĖS 
Socialinių mokslų daktarės, edukologės, darželių tinklo „Vaikystės Sodas“ ir Karalienės Mortos 

mokyklos steigėjos dr. Austėjos Landsbergienės teigimu, su vaiku susitvarkyti paprasta, tereikia 

žinoti kaip, tačiau „tikėtis, jog ikimokyklinio amžiaus vaikas visada bus ramut ramutėlis, yra tiesiog 

nerealistiška“. „Tad, paprotinkite, kaip pasielgti su vaiku, kuris užsispyręs, neklauso, ima tai, ko 

imti negalima, reikalauja to, ko negaliu įduoti, supykęs krinta ant grindų, bliauna iki isterijos? Ir 

norėdamas negali visų jų kaprizų patenkinti. Ir net protingą, santūrų tėvą ar motiną, gali išvesti iš 

kantrybės. Kaip pasielgtumėte Jūs? Tik neaiškinkite, kad bučiniu ar paglostymu jį nuraminsite“, – 

rašė LŽ skaitytoja. Pasak A. Landsbergienės, vaiko auklėjimas yra nuolatinis procesas ir gavus 

receptą, patarimą kaip elgtis su vaiku pykčio priepuolio metu ir pasielgus su vaiku taip kaip 

patariama, yra naivu tikėtis, kad vaikas viską supras jau po pirmo karto. „Naivu tikėtis, kad tikrai 

supras viską teisingai ir, kad vaikas nenorės paprieštarauti taip atrasdamas save ir savo identitetą. 

Tai yra normalus elgesys, ypač ikimokyklinio amžiaus vaikams. Nors mes ir stengiamės išvengti tų 

pykčio priepuolių, tikėtis, kad ikimokyklinio amžiaus vaikas visada bus ramut ramutėlis, yra tiesiog 

nerealistiška“, – tvirtino A. Landsbergienė. Ji dalinasi 8 efektyviais būdais, kaip susitvarkyti su 

vaiku, kai jį ištinka pykčio priepuolis:  

 

1. Neprarasti savitvardos „Pirmiausia, tai mums, tėvams, reikia neprarasti savitvardos. Nes kartais 

žiūri į tą suaugusį ir nesupranti, ar jam čia treji metai ar jo vaikui. Dažnai suaugusysis lygiai toks 

pat išraudęs kaip ir vaikas priepuolio metu, lygiai taip pat kalba nežinia ką, dėl ko vėliau dažniausiai 

gailisi“, – sakė edukologė. Anot jos, tą akimirką, kai vaiką yra apėmęs pykčio priepuolis, tėvams 

pagunda šaukti, pamokslauti yra didelė, bet tėvai turi neprarasti savitvardos, priešingai – turi 

kontroliuoti save ir reaguoti kuo įmanoma ramiau. Jei tėvams vis dėlto sunku išlaikyti savitvardą, 

„neužsikrėsti“ vaiko skleidžiamu pykčiu, tai reikėtų į rankas paimti kokį nors daiktą, leisti savo 

rankoms kažką daryti. Tai ypač rekomenduojama tiems tėvams, kuriems norisi vaiką čiupti, 

papurtyti. „Jeigu stovite parduotuvėje prie kruopų, tai paimkite tą kruopų dėžutę ir apžiūrinėkite ją. 

Tikiu, kad bus tikrai sunku, bet reikia iš visų jėgų stengtis nekreipti dėmesio į vaiką, o 

susikoncentruoti į tas kruopas ar kažkur kitur. O gal šalia yra žurnalų? Tai čiupkite žurnalą į rankas 

ir pradėkite skaityti. Taip mes neleisime savo emocijoms „užvirti“ , – patarė A. Landsbergienė.  

2. Trumpam atsitraukti nuo vaiko „Kai mes matome, kaip vaikui vyksta tas pykčio priepuolis, 

patys tarsi nuo jo „užsikrečiame“ ir mūsų temperatūra pradeda augti, kilti emocinė temperatūra. 

Jeigu yra saugu ir įmanoma, tuomet reikėtų pasitraukti į šoną, trumpam atsitraukti nuo vaiko. 

Pavyzdžiui, jei pykčio priepuolis vyksta namuose, išeiti į kitą kambarį. Jeigu priepuolis vyksta 

viešoje erdvėje, pavyzdžiui parduotuvėje ir išeiti mes negalime, tuomet reikėtų neužmegzti akių 

kontakto su vaiku ir, žinoma, jokiu būdu nepradėti ginčytis“, – patarė A. Landsbergienė. Austėja 

Landsbergienė/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka  

3. Leisti vaikui išsirėkti Edukologės teigimu, tėvai dažnai nori užsivilkti „supermamos“ ar 

„supertėčio“ kostiumą ir padaryti taip, kad vaikas neverktų. Bet tai, anot A. Landsbergienės, tiesiog 

neįmanoma. Atvirkščiai, vaikui reikia leisti išsiverkti, ypač per pykčio priepuolį. Vaiko verkimas 

nėra tragedija, tai yra normalus reiškinys. „Jei vaikas yra mažas ir pykčio priepuolis ištinka viešoje 

vietoje ir jaučiame patys, kad valdomės, reikėtų išnešti vaiką kažkur nuošaliau, pavyzdžiui į mašiną 

ir leisti jam išsirėkti, išlieti pyktį. Nuo rėkimo vaikui nieko neatsitiks. Vaikui daug pavojingiau yra 

mūsų emocinis ar fizinis smurtas, negu tai, kad jis supykęs 2–3 minutes pašauks ir išsilies. Tokiu 

būdu vaikas nusiramins“, – sakė A. Landsbergienė.  

4. Išsakyti vaikui savo poziciją ir nesiginčyti Tuomet kai patys nusiraminate ir galite adekvačiai 

reaguoti į vaiko pykčio priepuolį, turite vaikui aiškiai išsakyti savo poziciją. „Jei vaikas užsispyrė, 

kad nori ledų ir nori jų čia ir dabar, tai vaikui reikia ramiai ir aiškiai pasakyti: „Dabar mes ledų 

nepirksime. Mes taip susitarėme“, – teigė A. Landsbergienė. Ji dar kartą pridūrė, kad ginčytis su 

vaiku jo pykčio priepuolio metu, moralizuoti, pamokslauti neverta, nes tai tikrai neduos jokios 

naudos,– vaikas į jūsų moralus paprasčiausiai nereaguos. „Jei ginčysitės ir sakysite vaikui „tu čia 

padarei tą ir aną“, vaikas juk tuo metu yra stipriai emociškai paveiktas ir jis nesupras, ką kalbate, 

neracionalizuos to. Vaikas tuo metu būna visiškai praradęs kontrolę. Jeigu mums, suaugusiems 

sunku racionalizuoti, tai ką jau kalbėti apie vaiką. Kai nesiginčysite, vaikas pamatys, supras, kad jo 

pykčio priepuolis mums, mūsų elgesiui, nedaro jokios įtakos, neturi efekto, tikėtina, kad pykčio 

priepuolis baigsis greičiau“, – teigė edukologė. Jos teigimu, tėvai dažnai pratrūksta kai pykčio 

priepuolis vaiką ištinka viešoje erdvėje, nes tuomet tėvams būna gėda. „Tada jie susijaudina, 



nebežino ką daryti. Tokiu atveju, svarbu nueiti kažkur nuošaliau, kur yra mažiau žmonių ir dar kartą 

ir dar kartą vaikui išsakyti savo poziciją „mes taip tarėmės, dabar to negalime daryti“, ir laukti kol 

priepuolis liausis. Svarbiausia tai išsakyti ramiu ir labai tyliu balsu.“ – sakė A. Landsbergienė. 

pixabay.com nuotrauka  

5. Galima vaiką ir apkabinti „Tik neaiškinkite, kad bučiniu ar paglostymu jį (vaiką-LŽ) 

nuraminsite“, – rašė LŽ skaitytoja. Visgi, pasak A. Landsbergienės, apkabinimas, vaiko 

priglaudimas gali padėti nusiraminti. „Ponia, kuri jums parašė, tikrai klysta, nes kai kuriems 

vaikams nuostabiai, teigiamai veikia glostymas arba apkabinimas. Dažnai vaikas pats apsikabina 

mamą, tėtį, apsiverkia ir atsipalaiduoja, atsileidžia. Bet, aišku, ne visiems vaikams tai veikia. 

Kiekviena mama, tėtis, juk turi pažinoti savo vaiką ir žinoti, kas nuramina jų vaiką ir tą nuraminimo 

būdą taikyti. Jei matome, kad vaiko nenuramina fizinis kontaktas, tai ir nelįskime prie jo, paeikime 

porą žingsnių į šalį ir palaukime, kol nusiramins“, – sakė A. Landsbergienė. 

 6. Moralizuokite tik pasibaigus pykčio priepuoliui Kaip jau minėjo edukologė, pykčio 

priepuolio metu pamokslauti vaikui tikrai neverta, bet pasibaigus priepuoliui su juo pasikalbėti, 

aptarti įvykusį priepuolį, būtina. Vaikui reikia paaiškinimo, kodėl mes elgiamės vienaip ar kitaip. 

„Susėdam su vaiku į mašiną, kai vaikas jau nusiramino ir viskas gerai, – tik tuomet galime, tiksliau 

privalome vaiko paklausti, pavyzdžiui: „Ar tu supranti, kas įvyko parduotuvėje?“, ir vaikas atsako: 

„nežinau, nenoriu apie tai kalbėti“. Tada mes jam paaiškiname „Tu supykai, nes aš tau nenupirkau 

ledų. Ar tu supranti, kodėl aš tau nenupirkau ledų?“. Jei vaikas supras, tuomet atsakys „mes taip 

buvome susitarę“, jei nesupras vėl pasakys: „nežinau“. Tuomet mes turime jam paaiškinti, kad 

nenupirkome ledų, nes taip buvome susitarę ir turime laikytis taisyklių“, – pasakojo A. 

Landsbergienė. Ji pridūrė, kad tėvai taip pat turėtų nebijoti vaikams pasakyti, kaip patys jautėsi 

vaiko pykčio priepuolio metu. Kalbėti, jei buvo išsigandę, jei jiems nepatiko, jog, pavyzdžiui, 

vaikas tuo metu mėtė aplink jį esančius daiktus, buvo agresyvus. „Viską reikia paaiškinti žmogiškai, 

vaikui suprantama kalba. Parodyti vaikui, kad mes suprantame jo jausmą. Tai yra labai svarbu. 

Pasakyti jam: „aš suprantu, jog tu supykai, bet tavo elgesys nebuvo tinkamas“ ir parodyti, kad aš 

suaugęs suprantu tą pyktį ir pyktis nėra blogis, tik aš nepateisinu tokio elgesio“ , – sakė edukologė. 

Jos teigimu, su ikimokyklinio amžiaus vaiku pasikalbėti būtina tą pačią dieną įvykus priepuoliui. 

Kai priepuolis baigiasi, reikia dar leisti vaikui atsikvėpti, nusiraminti pusvalandį ar valandą ir 

tuomet su juo kalbėtis, bet tikrai nelaukti kitos dienos. Svarbu po paaiškinimo apkabinti vaiką, 

pasakyti, kad jį mylime ir, kaip teigia A. Landsbergienė, judėti tolyn, nebūti „užsistovėjus“ ties tuo 

priepuoliu, situacija, kuri jau baigėsi. „Nereikia viską aptarus dar valandą ar dvi moralizuoti ir 

moralizuoti. Nes tuomet vaikas jaučiasi blogai ir gali netgi iš naujo prasidėti pykčio priepuolis“, – 

patarė A. Landsbergienė.  

7. Nepapirkinėkite vaiko „Niekada negalima sakyti vaikui „aš nupirksiu ledų, jei tu nustosi 

verkti“. Tai yra ne vaiko auklėjimas, tai yra vaiko papirkinėjimas. Mūsų tėvų ir pedagogų uždavinys 

yra auklėti vaikus, o ne padaryti taip, kad jie būtų kuo mažiau auklėjami. Papirkinėjimas daro tik 

meškos paslaugą, nes tuomet kuo toliau, tuo labiau bus sunku su vaiku susitarti“, – pasakojo 

edukologė.  

8. Negalima ignoruoti agresyvių vaiko veiksmų „Jei vaikas ima daužyti, laužyti daiktus, 

kandžiotis, negalima to ignoruoti. Tuomet vaiką būtina išimti iš tos situacijos: išnešti iš to 

kambario, klasės, kurioje prasidėjo pykčio priepuolis. Arba reikia vaiką laikyti tol, kol jis 

nusiramins. Mes negalime naudoti jėgos, bet turime jį laikyti saugiai ir stipriai apkabinę, būti jį 

sulaikius tol, kol jis atgaus emocijų ir kūno kontrolę“, – sakė A. Landsbergienė. Jos teigimu, 

vyresnio amžiaus vaikams, pradinukams trumpam išėjimas į kitą erdvę, atitrūkimas nuo tos vietos, 

kurioje prasidėjo pykčio priepuolis, tarsi savita minutės pertraukėlė, gali būti tikrai efektyvus 

siekiant nuraminti vaiką. Edukologė priduria, kad paprastai pykčio priepuoliai daugiau mažiau 

turėtų gerokai sumažėti ir liautis jau pradinėje mokykloje. Jeigu vis dar yra tokių priepuolių, kuomet 

vaikas pašėlsta, vadinasi vaikas neturi socioemocinių įgūdžių ir auklėjant vaiką buvo paliktos 

spragos. „Jei vaikas yra 5–6 metų amžiaus, o jį ištinka daug ir dažnų pykčio priepuolių, aš tuomet 

siūlyčiau pasikonsultuoti su specialistu ir dėl tėvų ramybės, ir dėl vaiko gėrovės. Gali būti, kad 

viskas gerai, didelė tikimybė, kad pasikonsultavus paaiškės, jog viskas gerai,– tiesiog vaikui vis dar 

reikia padėti įgyti socioemocinius įgūdžius. O ne duok Dieve, yra koks nors raidos sutrikimas... 

Kuo mes greičiau tą sutrikimą identifikuosime ir pradėsime taikyti būtent tam vaikui skirtus 

metodus, tuo jam ir visai vaiko šeimai bus tik geriau“, – sakė A. Landsbergienė. 

 
 


