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Japonai vieni iš pirmųjų pradėjo kalbėti apie ankstyvojo ugdymo reikšmę. 1971 metais  

šioje šalyje išėjo knyga „Po trejų jau vėlu“, kuri padarė perversmą japonų pedagogikoje. Jos 

autorius Masaru Ibuka - organizacijos „Talentų ugdymas“ vadovas ir pasaulyje garsios 

firmos „Sony“ įkūrėjas. Knygoje sakoma, kad asmenybės pagrindai padedami per pirmuosius 

trejus vaiko gyvenimo metus. Maži vaikai išmoksta visko kur kas greičiau, ir tėvų užduotis - 

sukurti sąlygas, kuriomis vaikas galėtų visiškai realizuoti savo gebėjimus. Knyga sudaryta iš 5 

dalių, aptariamos  vaiko potencinės galimybės, ką gali mažas vaikas, ankstyvosios patirties 

poveikis, kas naudinga mažyliui, auklėjimo principai, ko reiktų vengti.  Masaru Ibuko teorija 

panaikina tokias realijas, kaip nemokšiškumas, neraštingumas, nepasitikėjimas savimi. Tai 

revoliucija, kuri atneša pačius nuostabiausius pokyčius. 

 

I dalis 

VAIKO POTENCINĖS GALIMYBĖS 

SVARBUS PERIODAS 

 
 Vaikų darželis – tai jau vėlu 

Smegenų fiziologijos, vaikų psichologijos tyrimai parodė, kad vaiko protinių sugebėjimų 

vystymosi raktas – tai jo asmeninė patirtis pirmais 3 – jais gyvenimo metais, t.y. smegenų ląstelių 

vystymosi periode. Nei vienas vaikas negimsta genijumi, nei vienas – kvailiu. Viskas priklauso nuo 

galvos smegenų stimuliacijos ir vystymosi laipsnio lemiamais vaiko gyvenimo metais. Tai metai 

nuo gimimo iki 3 – jų metų amžiaus. Vaikus darželyje auklėti jau vėlu. 

 Kiekvienas vaikas gali mokytis gerai – viskas priklauso nuo mokymo būdo 

 Ankstyvasis vystymas neturi genijų auklėjimo tikslo 

Pagrindinis ankstyvojo vystymo tikslas – duoti vaikui tokį išsimokslinimą, kad jis turėtų gilų 

protą ir sveiką kūną, padaryti sumanų ir gerą. Svarbiausia – išugdyti vaiko begalines potencines 

galimybes, kad būtų daugiau džiaugsmo jo gyvenime ir pasaulyje. 

 Vaiko vystymasis  byloja apie jo didžiules potencines galimybes 

Ankstyvasis vystymas susijęs su didžiulėmis potencinėmis galimybėmis. Vaikas gimsta 

žymiai mažiau išsivystęs, negu gyvulių jaunikliai. Jeigu bet kokio gyvūno jauniklio smegenys pilnai 

susiformavę gimimo momentu, tai naujagimio smegenys – kaip švaraus popieriaus lapas. Nuo to, kas 

bus įrašyta šiame lape, priklauso vaiko gabumai. 

 Smegenų struktūros vystosi iki 3 – jų metų 

Žmogaus smegenyse yra apie 1,4 milijardo ląstelių, tačiau naujagimio dauguma jų dar 

nedirba. Periodas, kada ryšiai tarp ląstelių formuojasi ypač aktyviai – tai periodas nuo gimimo 

iki 3 –jų metų. Tuo metu sužadinama maždaug 70-80% ląstelių. Ir pagal tai, kaip jos vystosi, auga 

smegenų galimybės. Jau per pirmuosius 6 mėnesius po gimimo smegenys pasiekia 50% suaugusio 

žmogaus potencialo, o trečiais gyvenimo metais - 80%. Aišku, tai nereiškia, kad vaiko smegenys po  

3 –jų metų nustoja vystytis. Trečiais gyvenimo metais iš esmės subręsta užpakalinė smegenų dalis, o 

4 – tais metais į šį procesą įsijungia „kaktinės dalys“. Tokios smegenų subrendusios savybės 

(sugebėjimai), kaip mąstymas, poreikiai, kūryba, jausmai vystosi po 3 –jų metų, tačiau jos panaudoja 

tą bazę, kuri susiformavo iki to laiko. Tokiu būdu, jeigu pirmais trejais metais nesusidarė tvirta bazė, 

neverta mokyti, kaip ją išnaudoti. Tais tas pats, kaip bandyti pasiekti gerų rezultatų, dirbant blogu 

kompiuteriu. 

 Mažylio baikštumas, bailumas, nedrąsumas esant nepažįstamiems žmonėms – tai 

įrodymas, kad išsivystė galimybės pažinti vaizdą (pavidalą, išorę, išvaizdą, paveikslą, 

struktūrą, sandarą) 

Šį vaizdą reikia suprasti kaip vaiko smegenų sugebėjimą pažinti ir įsiminti informaciją. 

Suaugęs žmogus pagauna informaciją logiškai mąstydamas, tuo tarpu vaikas naudojasi intuicija, savo 

unikaliu sugebėjimu sukurti momentinį vaizdą. Pvz. mažylio sugebėjimas atskirti žmonių veidus. 

Jeigu su vaiku nebendrauta (nekalbėta) jam esant įsčiose, jis gali atskirti pažįstamus veidus 6 mėnesių 

amžiaus, jei bendrauta – iš karto po gimimo. 
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 Šiuolaikinis auklėjimas daro klaidą, sukeisdamas vietomis „griežtumo“ periodą su 

„viskas galima“ periodu 

Pirmaisiais gyvenimo metais būtina būti su juo ir griežtu ir meiliu, o kada jis pradeda vystytis 

pats, reikia palaipsniui išmokyti gerbti jo valią, jo „Aš“. Tėvų poveikis privalo baigtis iki vaikų 

darželio. Nesikišimas ankstyvame amžiuje, o po to spaudimas vėlesniame amžiuje gali tik 

pražudyti vaiko talentą ir sukelti pasipriešinimą. 

 

KĄ GALI MAŽAS VAIKAS 

 

 Suaugusių sampratos „sunku“ ir „lengva“ netinka vaikams 

Vaikui, kuris dar neturi aiškaus supratimo apie tai, kas „sunku“ ir kas  „lengva“ – anglų ar 

japonų kalbos, Bacho muzika ar vaikiškos dainelės – jam vienodai nauja viskas, viskas turi prasidėti 

vienu metu. Išvada, padaryta remiantis jausmais, nepriklauso nuo žinių, atvirkščiai gali tapti kliūtimi 

jausmams. Vaikas visada nuoširdus, bet koks daiktas ar užsiėmimas maksimaliai pritraukia jo dėmesį, 

jeigu tai jam įdomu. 

 Vaikui paprasčiau atsiminti „balandis“ (konkretu), nei „devyni“ (abstraktu) 

Vaikai turi bruožą, kurio neturi suaugusieji. Vaikas apdovanotas nuostabia galimybe pagal vaizdą, 

išorę atpažinti daiktus. Tai neturi nieko bendro su analize, to vaikas išmoksta vėliau. 

 Vaikui lengviau suprasti algebrą, nei aritmetiką 

Vaiką pradėti mokyti matematikos galima bet kokiame amžiuje. Tai pradeda daryti žaisdamas 

įvairiomis kaladėlėmis. Tradicinis įsitikinimas, kad aritmetika paprasta, o algebra sunki – tai dar 

vienas suaugusių žmonių klaida apie vaikų sugebėjimus. 

 Net penkių mėnesių mažylis gali įvertinti Bachą 

Viename firmos „Sony“ vaikų darželyje buvo atliktas tyrimas siekiant išsiaiškinti, kokią 

muziką mėgsta vaikai. Buvo gauti nelaukti rezultatai. Pačia žavingiausia muzika mažyliams pasirodė 

Bethoveno 5-toji simfonija! Populiarios dainos, kurias transliuoja per televiziją, užėmė 2-trą vietą ir 

pačioje paskutinėje vietoje atsidūrė vaikiškos dainelės. Vaiko sugebėjimas suvokti sudėtingą  

muzikinę formą – tai stebuklas. Dauguma žmonių nesuvokia klasikinės muzikos vien todėl, kad 

vaikystėje jie nieko negirdėjo, išskyrus vaikiškas daineles. 

 6 mėnesių vaikas jau gali plaukti 

Vaikas žino, kaip laikytis ant vandens, žymiai geriau, negu stovėti ant žemės. Pasinerdamas po 

vandeniu, jis sulaiko kvėpavimą, kol neiškyla į paviršių. Štai taip jis ir mokosi plaukioti, dirbdamas 

rankomis ir kojomis. 

 Vaiko smegenyse gali tilpti begalinės apimties informacija 

Vaikų smegenys sugeba žymiai daugiau „sugerti“ informacijos, nei suaugusiųjų. Tik nereikia bijoti 

„permaitinti“ arba perdirginti jį: vaikų smegenys kaip kempinė, greitai įsiurbia žinias, tačiau kada 

jaučia, kad perpildytos, išsijungia ir nustoja priimti naują informaciją. Mus turi neraminti ne tai, kad 

mes duodam vaikui per daug informacijos, o tai, kad jos per mažai, norint pilnavertiškai vystyti vaiką. 

 Vaikas prisimena tik tai, kas jam įdomu 

Vaiko smegenys šiame vystymosi etape panašios į mašiną, kuri mechaniškai praryja viską, 

kas į ją patenka, jis dar nesugeba išrinkti informacijos ir suprasti jos. Tačiau greit ateina laikas, kada 

vaikas įgauna sugebėjimą pats savarankiškai spręsti. Tai įvyksta maždaug 3-jų metų amžiuje. Kaip 

tik tuo metu iškyla klausimas, kaip ir kuo sudominti mažylį. Mažylis godžiai prisimena tai, kas jam 

įdomu. Pradeda vystytis ir kiti sugebėjimai – jis jau nori kažką kurti, daryti. Tai svarbu jo intelekto 

vystymuisi ir charakterio formavimuisi. Vaikui iki 3-jų metų nesunku išmokti tai, kas jam įdomu. 

 Daugumos įgūdžių neįmanoma įgyti, jeigu to nepadarėme vaikystėje 

Vaiko smegenys iki 3-jų metų sugeba įsisavinti mąstymo ne tik gimtąja, bet ir bet kuria kita 

kalba sistemą ir šis procesas gali vykti vienu metu. Jeigu jūs praleisite šį periodą, jums bus sunkiau jį 

išmokyti. Ne tik užsienio kalbą vaikas gali lengviau įsisavinti šiame periode. Muzikinė klausa, fiziniai 

sugebėjimai (judesių koordinacija ir pusiausvyros jausmas) formuojasi kaip tik šiame amžiuje. Kaip 

tik tuo metu vystosi ir estetinio suvokimo pagrindas – sensorinė (jutiminė) reakcija. 
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II dalis 

ANKSTYVOSIOS PATIRTIES POVEIKIS 

 

 Svarbiausia – aplinka, o ne genai 

Vaiko vystymesi išsilavinimas ir aplinka vaidina didesnį vaidmenį, nei paveldėjimas. 

Japonijoje buvo atlikta keletas eksperimentų su dvyniai, kuriuos nuo pat gimimo auklėjo skirtingose 

šeimose. Tyrimai parodė, kad net dvyniai, jeigu jie auga skirtingose sąlygose ir auklėjami skirtingų 

žmonių, skirsis vienas nuo kito charakteriu  ir sugebėjimais. 

 Vaikas, gimęs nuo tėvo mokslininko, nebūtinai taps mokslininku 

Tėvų profesija ir jų sugebėjimai neturi tiesioginio poveikio vaiko charakterio ir sugebėjimų 

formavimuisi. Ir jeigu gydytojo sūnus tapo gydytoju, jis buvo auklėtas tokioje aplinkoje. 

 Šiandien vaikas bus visiškai kitoks, negu vakar 

Vaikas vystosi neapsakomu greičiu ir fiziškai ir protiškai. Todėl taip svarbu, kad jo vystymasis 

būtų teisingai stimuliuojamas. Norėdami to pasiekti, tėvai privalo labai dėmesingai stebėti, ko ir kada 

reikia vaikui, kas jam įdomu, todėl, kad tėvai visų arčiausiai jo. 

 Šaukštas deguto gali sugadinti medaus statinę, tai liečia ir vaikus 

Tai reiškia, kad poveikis vaikui tokiame amžiuje palieka neišdildomą įspūdį visam gyvenimui. 

Kaip tik tėvai privalo rūpintis tuo, kad tas poveikis būtų palankus. 

 Kambarys, neturintis stimuliatorių kenksmingas – vaikui 

Eksperimentai, atlikti JAV, parodė, kad aplinkos, kurioje yra vaikas, poveikio laipsnis vaiko 

intelekto vystymuisi yra labai žymus. Dvi grupės naujagimių buvo patalpintos į du skirtingus 

kambarius: vieną į visiškai tuščią, kitą −  su spalvingomis sienomis, antklodėmis ir pan. Taip vaikai 

buvo keletą mėnesių, po to buvo atlikti specialūs testai, nustatantys jų intelekto lygį. Vaikų, kurie 

buvo tuščiame kambaryje, intelektas atsiliko 3 mėnesiais. Tie 3 mėnesiai šioje stadijoje labai svarbūs, 

esminiai, nes protinis vaiko vystymasis nuo gimimo iki 3-jų metų pagal savo galimybes analogiškas 

vystymuisi nuo 4 iki 17 metų.  

 Vaiką veikia patys netikėčiausi daiktai 

Kūdikystė – ypatingai imlus žmogaus gyvenimo periodas. Tai, kas tėvams atrodo nesvarbu ir 

beprasmiška, vaikas gali prisiminti su tokiu jautrumu ir jėga, kad ši patirtis gali tapti jo tolimesnio 

gyvenimo pagrindu. 

 Vaikas gali perskaityti pagal paveikslėlius knygelėje visiškai kitą istoriją, negu ta, 

kurią skaito suaugęs 

Mažo vaiko suvokimas spontaniškas ir suaugusiems dažnai atrodo laisvas, todėl bendraudami 

su vaikais, mes privalome mokytis išvengti išankstinės nuomonės ir panaudoti visą mūsų vaizduotę, 

kad pasaulį matytume tokį, kokį jį mato vaikai. 

 Palikti vaiką nepažįstamo žmogaus priežiūrai – rizikingas žingsnis 

Šio žmogaus neigiamas elgesys gali giliai įstrigti į mažo vaiko sąmonę ir sutrikdyti normalų 

jo charakterio vystymąsi. 

 Ankstyvosios vaikystės įspūdžiai nulemia tolimesnį vaiko minčių ir veiksmų pobūdį 

Jūs nieko negalite prisiminti, kas įvyko iki 2− 3 metų amžiaus. Tačiau tai nereiškia visiško 

užmiršimo. Bet kokie vaikystės įspūdžiai visam laikui tvirtai išlieka sąmonėje. 

 

III dalis 

KAS NAUDINGA MAŽYLIUI 

 

 Mažylių apmokymui paruoštų receptų nėra 

Kadangi daugelyje šeimų tik mama ant savo pečių neša visą atsakomybę už vaikų auklėjimą, 

visų pirma ji privalo panaudoti visą savo vaizduotę ir išradingumą auklėdama. Negali būti paruoštų 

formulių.  

 Dažniau imkite vaiką ant rankų 

Egzistuojančios tradicijos nerekomenduoja mamoms imti ant rankų, kada jie verkia, kad jiems 

nesusidarytų įprotis verksmu pasiekti savo norų pildymo. Ar taip yra? Kada mažylis verkia, tai 
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reiškia, kad jis ko nors prašo, ir palikti šį prašymą be atsakymo – reiškia atimti iš jo norą bendrauti 

nuo pat pradžios. Naujagimis visada ieško kur šilta, malonu ir tas švelnumas, su kuriuo mama laiko 

ant rankų savo vaiką, taip pat svarbus jo emocinei būklei, kaip pienas jo fizinei sveikatai. Reikia 

skatinti įprotį imti vaiką ant rankų, kad kuo daugiau būtų bendravimo su tėvais. Tame slypi 

svarbiausias jautraus, paslaugaus, užjaučiančio žmogaus formavimosi faktorius. 

 Nebijokite imti vaiką pas save į lovą 

Įprotis miegoti kartu su vaiku dar iki šiol pas mus smerkiamas. Tačiau, jeigu galvosime apie 

psichinį ir protinį vaiko vystymąsi, mes surasime šiame įprotyje naują prasmę. Jeigu Jūs ne tik 

gulėsite šalia jo, o padainuosite jam dainelę, tai turės teigiamą vystantį poveikį vaikui. Dar geriau, 

jeigu ne mama, o tėtis, kurio nebuvo ištisą dieną, ar ilgesnį laiką, išnaudos šią galimybę pabendrauti 

su savo vaiku.  

 Vaikas, auklėtas mamos, kuri neturi muzikinės klausos, taip pat išaugs be klausos 

Tiesa, yra vaikų su bloga muzikine klausa. Muzikinis suvokimas bei charakterio ir gabumų 

vystymasis didžiąja dalimi formuojasi veikiamas tėvų įpročių. 

 Niekada neignoruokite vaiko veiksmų 

Jau 2-3 mėnesių mažylis pradeda kalbėti savo kalba ir įsimena viską, kas vyksta aplink. Mes 

netgi neįtariame, kad jo smegenyse jau atsispaudžia visi patys paprasčiausi mamos žodžiai ir 

veiksmai, todėl mamos, daug kalbančios su vaiku, turi didžiulį poveikį vaikų intelektualiniam 

vystymuisi. 

 Neimituokite vaiko (nemėgdžiokite, nebeždžioniaukite) 

Kai vaikas pradeda kažką kalbėti, jis viską taria neaiškiai, kadangi jo kalbos organai dar 

nevisiškai išsivystę, tačiau jis tuo pačiu gerai supranta suaugusiųjų kalbą. Jeigu tėvai pradės kalbėti 

su juo jo kalba, manydami, jog vaikas kitos kalbos nesupras, taisyklingi kalbos įgūdžiai 

nesusiformuos. Todėl nemėgdžiokite vaiko. Tegul jis puikiai įsisavina savo gimtąją kalbą. 

 Ignoruoti vaiką blogiau, negu jį lepinti 

Kuo „laisviau“ tėvai auklėja vaiką, tuo labiau nepasitikintis savimi jis užauga. Tokiems 

vaikams paprastai trūksta meilės, jie visą laiką ieško suaugusiųjų dėmesio. „Laisvas“ auklėjimas – tai 

nereguliari vaiko priežiūra, reikiamo dėmesio stoka ir pan. Žinoma, kad ypatingai didelis rūpestis gali 

padaryti vaiką nervingu, nedrąsiu, kukliu. Tačiau vaikas, išaugęs meilėje, paprastai greičiau 

adaptuojasi visuomenėje, būna santūresnis ir gera širdingesnis. 

 Vaikiška baimė kartais slepiasi tokiuose dalykuose, apie kuriuos suaugę net neįtaria 

Baimė vaikui gali atsirasti jeigu jis paliekamas vienas atskirame tamsiame kambaryje. Ir 

atvirkščiai, labai gerai užsifiksuoja pasakos, skaitomos prieš miegą, maloni muzika. 

 Naujagimis jaučia, kada tėvai susipykę 

Pagal vaiko veidą galima labai lengvai nustatyti, kada jo tėvai barasi, pykstasi. Jo veido 

išraiška prislėgta ir nerami. Reikia nepamiršti, kad jis apdovanotas labai jautriu protu, kuris reaguoja 

į kiekvieną išorės pasikeitimą. Visų geriausia namuose harmoningi vyro ir žmonos santykiai, bei 

maloni psichologinė atmosfera. 

 Tėvų nervingumas, nerimastingumas ar susierzinimas – užkrečiami 

Vaikas, auklėtas nerūpestingo žmogaus, visada bus nerūpestingas. Jeigu mama sloguoja, ji 

saugosi, kad neperduotų savo vaikui infekcijos. Tačiau labai nedaug mamų rūpinasi tuo, kad 

neperduotų vaikams savo trūkumų. 

 Tėvas privalo dažniau bendrauti su savo vaiku 

Dažnai jau suaugę mūsų vaikai su džiaugsmu ir kaip šventę prisimena tas malonias valandas, 

kurias jie praleido su tėvu, todėl, kad paprastai daugelyje šeimų tai būna ne taip dažnai. Tėvas rečiau 

dalyvauja kasdieniniuose vaiko rūpesčiuose. 

 Kuo šeimoje daugiau vaikų, tuo geriau jie tarpusavyje bendrauja 

Tėvai tiek nelepina savo antrojo ar trečiojo vaiko kaip pirmojo, todėl natūralu, kad jie užauga 

labiau nepriklausomi. Kokia bebūtų palanki atmosfera pirmajam vaikui, jis vis tiek neturės to 

privalumo, kurį turi antrasis vaikas, kuris jau nuo gimimo turi kompaniją ir kuriam pastoviai tenka 

varžytis su vyresniuoju, dėl ko jis greičiau tampa stipresnis ir nuotaikingesnis. 

 Senelė ir senelis sukuria gerą stimulą vaiko vystymuisi 
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Šeimoje, kurioje gyvena keletas kartų, yra savi privalumai. Kaip tik iš senelių galima perimti 

kultūrą, išmintį, o kartu tarpusavio santykiai bet kuriuo atveju duoda turtingą emocinę patirtį. 

 Vaikų tarpusavio bendravimą reikia skatinti 

Vaikui svarbu turėti fizinį kontaktą ir su tėte, broliais, seserimis ar kitais vaikais. Tai 

stimuliuoja jo protą, vysto lenktyniavimo jausmą, bendravimą, norą būti pirmu. 

 Barniai vysto vaiko bendravimo įgūdžius 

Sakoma, kad žmogus – visuomenės produktas ir kad jis negali gyventi be jos. Maždaug 2 metų 

vaikui neįdomu žaisti vienam ir jis pradeda bendrauti su kitais, pirmą kartą susipažįsta su bendravimu 

grupėje. Net ir tada, kai jis taikiai žaidžia su kitais, ir kada pykstasi, jis mokosi gyventi kolektyve. 

Barniai svarbūs, nes jie vysto asmeninę iniciatyvą. Įsikišti į vaikų barnius reiškia sutrukdyti vystytis 

instinktui gyventi kolektyve. Vaikai turi savo logiką ir jie bendrauja viena su kitu savaip. Čia nėra 

vietos suaugusiųjų logikai. Barniai – tai pirma pamoka, kaip gyventi kolektyve. 

 Šleptelėti (pliaukštelėti) vaikui galima kol jis mažas 

Kol vaikas mažas ir beveik visą laiką miega, tėvams su juo nesunku. Tačiau 2-3 metų amžiaus 

jis gali tapti tokiu egoistu, jog gali būti nevaldomas. Ir tada tėvai pradeda „auklėti“: jie bara jį, 

baudžia, pavirsdami griežtomis auklėmis, nors šioje vaiko vystymosi stadijoje tai jau neduoda jokių 

rezultatų. Maždaug 2-3 metų amžiaus vaikui vystosi savo vertės jausmas, savo „Aš“ ir tada jis 

pasiruošęs jį apginti. Jis daugiau nebeklauso tėvų ir kuo daugiau jį bara ir baudžia, tuo labiau jis 

neklauso ir tuo daugiau tai erzina tėvus. Yra tik viena išeitis. Reikia vaiką auklėti ir mokyti 

disciplinos, kol jam dar nėra metų.  Todėl jei pradžioje vaiką lepinote, o po to staiga tapsite 

griežtas, tai tik sukelsite jame protesto jausmą.  

 Vaiko pyktis ir pavydas – tai bejėgiškumo išraiška 

Mažas vaikas negali išreikšti savo jausmų žodžiais, todėl, norėdami suprasti jo nuotaiką, tėvai 

privalo mokėti skaityti pagal jo veidą. Vaikas gali būti susierzinęs dėl šių priežasčių: 

fizinė būklė, sukelta ligos; 

alkis ar nuovargis; 

stiprus susijaudinimas po nemalonaus incidento ar išgąsčio; 

fizinių pratimų stoka ir dėl to susikaupusi neišnaudota energija; 

noras pasiekti savo; 

susirgusių tėvų mėgdžiojimas. 

Jeigu jūs, neieškosite priežasties, jį barsite ar tiesiog nekreipsite dėmesio, tai padarysite vaiką dar 

didesniu egoistu ir užsispyrėliu. Tėvams būtinas charakterio tvirtumas, kuris padės jiems atskirti 

pagrįstą reikalavimą nuo kaprizo, o tokio protingo tvirtumo stoka gadina vaiko charakterį. Pavydą 

vaikas pajunta maždaug 1,5 metų amžiaus, ypač jei šeimoje atsiranda brolis ar sesuo. Vaikas gali 

pavydėti ir tėvams, kad kalbasi tarpusavyje. Bet koks vaiko charakterio pasireiškimas būtinai turi 

savo priežastis. Dažniausiai tai bejėgiškumas. Tėvų tikslas – pašalinti jo susijaudinimo priežastį, o ne 

sukomplikuoti ją.  

 Neišjuokite savo vaiko kitiems dalyvaujant 

Daugelis tėvų svarsto savo vaikų trūkumus pašalinių žmonių akivaizdoje, galvodami, kad 

vaikai nieko nesupranta. Tačiau koks nežymus būtų defektas, niekuomet negalime nuspėti, kokią žalą 

tai padarys, jei sakysime tai viešai. 

 Vaiką geriau pagirti, negu išbarti 

Bausmė vaikui gali sukelti priešingą, atviro neklausymo reakciją. Aišku, būna atvejai, kai 

būtina ir pabarti, ir priversti, tačiau geriausia sunkioje situacijoje leisti vaikui pasirinkti arba pabandyti 

įtikinti jį. 

IV dalis 

AUKLĖJIMO PRINCIPAI 

TVARKOS STIMULIAVIMAS 

 

 Interesas – geriausias skatinimas 



6 
 

Prievarta – blogiausias mokymo būdas. Sukelti vaiko interesą mokomam dalykui – tai yra 

geriausias pedagoginis metodas. Todėl pagrindinis tėvų uždavinys, jeigu jie nori ko nors išmokyti – 

pažadinti susidomėjimą. 

 Vaikui viskas patinka ritmiška 

Mokslas privalo derintis su malonumu ir tada mes pasieksim didelės sėkmės.  

 Tai kas įdomu vaikai laiko teisingu, o kas neįdomu – neteisingu 

Vaikų psichologai nustatė, kad vaikui „gerai“ – tai, kas įdomu ir patrauklu. Tačiau sąvokos 

„gerai“ ir „malonu“ charakteringos tik ankstyvajame laikotarpyje. Palaipsniui vaikas įgauna patirtį ir 

vėliau jau supranta, kad „gerai“ – tai tada, kai giria. Ir atvirkščiai, kada jį bara, jam tai asocijuojasi su 

sąvoka „blogai“. Todėl, vietoj to, kad mes pastoviai vaikui sakome kas mūsų supratimu “blogai“ ar 

„gerai“, daug efektyviau bus suteikti jam malonias emocijas kai jis elgiasi gerai ir nemalonias – 

kai elgiasi blogai.   

 Vaiko susidomėjimas reikalauja sustiprinimo 

Vaiko susidomėjimas kuo nors greitai prapuola, nes jo smalsumas beribis. Jo dėmesys peršoka 

nuo vieno daikto prie kito. Nerekomenduojama leisti vaikui mėtytis nesugebant susikaupti prie 

ko nors ilgiau. Dėl to jis gali išaugti lengvabūdžiu žmogumi. Jam būtina suaugusio žmogaus pagalba. 

Dažnai nuo to, kaip greitai suaugęs žmogus pastebės ir sureaguos į atsiradusį vaiko susidomėjimą 

kuo nors, priklauso ar jis išliks ar ne, ar išsivystys į ką nors rimto, ar greit užges. Todėl labai svarbu 

to nepraleisti. 

 Kartojimas – geriausias būdas stimuliuoti vaiko susidomėjimą 

Kartojimas labai svarbus tiems ryšiams, kurie formuojasi vaiko smegenyse. Kartojimas dar 

svarbus ir todėl, kad vaikystė nežino nuobodulio, tai geriausias laikas formuoti vaiko smegenyse 

teisingas nuostatas, nulemiančias visą jo tolimesnį intelektualinį gyvenimą. Trijų mėnesių vaikas gali 

įsiminti sudėtingą muzikinį kūrinį, jeigu jį groti keletą kartų iš eilės. Mažylio sugebėjimas įsisavinti 

informaciją – didžiulis.  

 Vaikiška vaizduotė ir fantazija vysto kūrybinius sugebėjimus 

Dauguma tėvų norėtų išauklėti vaiką kūrybine asmenybe. Tačiau šiuolaikinė auklėjimo 

sistema nepakankamai efektyvi. Vaikų fantazija suaugusiems atrodanti tokia tolima nuo realaus 

gyvenimo iš tikro yra kūrybos užuomazga.  

 Vystykite vaiko intuiciją 

Intuicija yra svarbi bet kokio žymaus pasiekimo sąlyga. Visi žymiausi atradėjai rėmėsi savo 

intuicija. Tai yra pats seniausias pojūtis. Jį dar vadina „gyvulišku instinktu“, nes išeina už logikos ir 

sveiko proto ribų. Vaikas gi iki 3-ejų metų labai artimas gyvūnui, nes dar nesugeba logiškai mąstyti. 

Kadangi intuicija – visų 5-kių pojūčių visuma, jos vystymas paaštrina ir visus kitus pojūčius. 

 Ar reikalingas lytinis išskirtinumas vaiko auklėjime? 

Iki trejų metų nėra ryškaus lyčių skirtumo. Lytinis išskirtinumas pasireiškia po 3-ejų metų, o 

4-5 metų vaikas jau ryškiai išreiškia savo lytį žaidimuose. Tačiau jeigu mažas vaikas, pavyzdžiui, 

berniukas rodo susidomėjimą lėlėmis, nereikia iš to juoktis. Todėl nebūtina berniukus rengti melsvai, 

o mergaites – rožiniais rūbeliais. 

 Sakykite vaikui tiesą lytine tema 

Jau 2-3 metų vaikas pradeda užduoti klausimus lytine tematika. Į tokius klausimus vaikas 

privalo gauti aiškų atsakymą. Nereikia jam meluoti. Tėvų nutylėjimai šia temą gali padaryti uždraustu 

vaisiumi ir tai tik padidins jo smalsumą. 2-3 metų vaiko intuicija jam pasakys, kad sakoma netiesa. 

Lytinę temą reikia aptarti ramiai ir draugišku tonu, kad nuo pat pradžios vaikas į tai žiūrėtų natūraliai. 

 Netaisyklinga mityba išugdo blogus įpročius visam gyvenimui 

Jeigu jūs kiekvieną dieną siūlote vaikui tą patį maistą, jo skonis nesivystys ir jis atsisakys bet 

kokio naujo maisto. Vaiko skonis kaip ir kiti jausmai, puikiai formuojasi tarp vienerių ir trejų metų. 

Labai svarbu, kad vaikui valgymas būtų malonumas ir kad maistas būtų kuo įvairesnis. 

 Dienos režimas ugdo laiko jausmą 

Šiuolaikinio vaiko gyvenimas neįsivaizduojamas be televizoriaus. Norint neprarasti kontakto 

su vaikais, tėvams tenka žiūrėti tas pačias laidas, kurias žiūri vaikai. Kol vaikas dar nekalba ir 

nesupranta kalbos, jis neturi laiko pojūčio. Tačiau praktika rodo, kad mažylis, pasikartojančių TV 
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programų dėka, vis dėlto supranta, kas tai dabartis, ateitis ir praeitis. TV gali puikiai pasitarnauti 

organizuojant vaiko dienos režimą. Todėl svarbu laikytis griežto režimo ne vien todėl, kad 

įskiepytume jam gerą būdą, bet ir vystytume jame laiko jausmą. Reguliarus režimas išugdo vaikui 

abstraktų laiko jausmą. Ši dienotvarkė vaikui pakeičia laikrodį. 

 TV programos padeda vaikui taisyklingai kalbėti 

Klausydamas radijo ar TV vaikas mokosi taisyklingai kalbėti. Nesvarbu, kad jis nesupranta 

visų žodžių prasmės, tačiau svarbu, kad jis girdi taisyklingai tariamus ir kirčiuojamus žodžius, 

taisyklingą intonaciją. 

 

CHARAKTERIO UGDYMAS VAIKYSTĖJE 

 

 Muzikinė harmonija visų geriausiai įsisavinama ankstyvoje vaikystėje 

Tobulos klausos negalima išugdyti suaugusiam, tačiau tai galima padaryti vaikui, jeigu duoti 

jam teisingą muzikinį išsilavinimą. 

 Mokymas groti smuiku vysto sugebėjimą koncentruoti dėmesį 

Tas, kas išsiugdo aukštą dėmesio koncentracijos laipsnį, turi didžiuli pranašumą. Muzikos 

mokyklos mokiniai mokosi lengvai ir per tą patį laiką suspėja padaryti daug daugiau, nei kiti vaikai. 

Todėl jiems lieka daug daugiau laisvo laiko. Muzika minkština dvasią ir gerina charakterį. 

Muzikiniams užsiėmimams reikia reguliarių treniruočių, kurios ugdo vaiko dėmesio koncentraciją. 

Tokiu būdu muzika skatina taisyklinga charakterio formavimąsi. 

 Grojimas smuiku vysto lyderio charakterį 

Sugebėjimas vadovauti kitiems žmonėms – charakteringas suaugusiojo žmogaus bruožas ir 

todėl šis ruožas vystomas vyresniame amžiuje. Tačiau lyderio savybės pradeda vystytis žymiai 

anksčiau, negu kad daugelis galvoja. Potencialus lyderis visada būna susikaupęs savo mintyse ir 

veiksmuose, net jeigu aplink jį daug kitų vaikų. Žaidimuose ar kituose užsiėmimuose jis visada 

stengiasi sukurti kažką naują ir pirmas ima įgyvendinti savo idėjas. Šios charakterio savybės kaip tik 

vystosi grojant smuiku. 

 Muzikinis lavinimas ankstyvajame amžiuje pasireiškia net vaiko išvaizdoje 

Vaiko, kuris klausosi muzikos ar mokosi muzikos, išorė keičiasi veikiama šių užsiėmimų. 

Atlikus eksperimentus pastebėta, kad muzika keičia veido išraišką. Naudojamas „žmogaus 

panardinimo į muziką“ metodas, visiškai įsitikinus, kad muzika daro žmogų gražų. Jau mėnesio 

amžiaus vaikui nepakanka klausytis tik kalbos, jis, be abejo, girdi muziką, kuri skamba per radiją, 

TV, įrašų. 

 Eilių mokymasis treniruoja atmintį 

Tinka trumpi ir ritmiški eilėraščiai – jie lengvai įsimenami. Pradžioje vaikai mokosi po vieną 

eilėraštį į dieną. Jiems papasakojamas eilėraščio turinys, sekančią dieną jie deklamuoja jį mintinai ir 

gauna uždavinį išmokti naują. Tokiu būdu vaikas treniruoja atmintį, tačiau kartu patiria ir malonumą. 

Jei pirmą kartą vaikui reikia išgirsti eilėraštį 10 kartų, kol jis išmoksta atmintinai, tai kitą kartą jam 

pakanka 3 - 4 pakartojimų, o vėliau ir 1 karto. Jeigu vaikas užmiršo vieną eilutę, tegul pakartoja visą 

eilėraštį nuo pradžios iki galo. Vaiko smegenys sugeba išlaikyti atmintyje nuo 100 iki 200 trumpų 

eilėraščių. Tačiau nenaudojant atminties, ji silpnėja. Kuo intensyviau ji naudojama, tuo geriau ji 

funkcionuoja ir vystosi. Vaiko sugebėjimą įsiminti reikia treniruoti kol jis jaučia malonumą 

kartodamas.  

 Apsupkite vaikus pačiu geriausiu, ką jūs turite 

Formuodami savo vaiko estetinius poreikius, tėvai privalo tikėti ir savo skoniu ir vadovautis 

puikiais meno kūriniais, kurie vertinami visais amžiais. Jeigu jo smegenyse įsimins tikras menas, jis 

pasiliks ten visam gyvenimui. Jam suaugus, jo smegenys atsisakys nuo klastotės. Nereikia vaikui 

duoti knygučių tik su primityviais paveikslėliais, vien todėl, kad jūs galvojate, kad jis nesupras 

sudėtingesnės dailės kalbos. Tas pats ir su muzika. Jeigu bus padėtas tvirtas pamatas, tai palengvins 

vaikui tolimesnį gyvenimą. Tėvų pagalba turi būti savalaikė. 

 Vaikas – didysis imitatorius 
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Ne veltui sakoma, kad vaikai – suaugusiųjų veidrodis. Todėl prie vaikų kreipkite dėmesį į 

savo elgesį, ypač, kai pas vaikus pats mėgdžiojimo amžius. Trimečiai vaikai mėgdžioja viską. Šis 

vaiko polinkis mėgdžioti turi taip pat poveikį emocinei vaiko būklei. Vaikas gali tapti nervingas, 

pažaidęs su kitu nervingu vaiku ar staiga pradėti bijoti lėktuvų, jeigu jo draugas jų bijo. 

Mėgdžiodamas vaikas ne tik beždžioniauja – tai tikros kūrybos aktai. Todėl nebarkite jo ir 

nereaguokite į tai per daug rimtai, nenorėdami užmušti kūrybinės asmenybės prado. 

 Sėkmė viename reikale suteikia pasitikėjimo kituose reikaluose 

Vaikui naudingiau bandyti savo jėgas įvairiuose užsiėmimuose su daug platesniais objektais, 

negu sutelkti dėmesį į kurį nors vieną. Iš kitos pusės, jeigu jam sekasi vienoje srityje, tai suteiks jam 

pasitikėjimo savimi ir jis sėkmingiau žengs kituose užsiėmimuose. 

 

KŪRYBA IR ĮGŪDŽIAI 

 

 Duokite savo vaikui pieštuką kiek galima anksčiau 

Aštuonių mėnesių vaikas jau gali išlaikyti pieštuką. Čiuopimo sugebėjimai geriau nei kas 

kitas liudija apie vaiko sveiką vystymąsi. Šiame amžiuje vaikas pradeda plėšyti knygutes, ardyti į 

dalis žaisliukus. Kitaip tariant, vaikas įžengia į savęs įtvirtinimo stadiją. Svarbu protingai nukreipti 

vaiko poelgius, nes nuo to priklauso jo būsimi kūrybiniai sugebėjimai. Duokite vaikui spalvotus 

pieštukus. Aišku, jis iškart pradės teplioti kur papuolė. Jeigu jūs duosite popieriaus lapą, greičiausiai 

jis jį suplėšys. Jam tai – saviraiška.  

 Standartinis popierius piešimui – standartinis žmogus 

Kada vaikui duodama standartinių dydžių popieriaus lapas, jis pasąmonėje suvokia, kad visi 

paveikslėliai turi būti tik tokio dydžio. Vaikas išorinį pasaulį mato daug didesnį, negu tėvai gali  

įsivaizduoti. Tad duokime vaikui didžiulį popieriaus lapą, kad jis šliaužiotų juo piešdamas. 

Standartinis lapas skatina standartinio žmogaus auklėjimą, be kūrybos ir ištvermingumo. 

 Žaislų gausa blaško vaiko dėmesį 

Daugelis ikimokyklinio auklėjimo specialistų mano, kad, jam padeda. Daugelis psichologų 

mano, kad kai aplink vaiką labai daug žaislų, tai jį slopina ir jam sunku susikaupti ties kuo nors vienu. 

Vaikas geriausia žaidžia su vienu žaislu, sugalvodamas įvairiausius žaidimus su juo. 

 Neverta patraukti toliau visko, kas gali būti pavojinga vaikui 

M. Montessori rekomenduoja sąmoningai pasiūlyti vaikui daiktus, kietus ir minkštus, grubius 

ir švelnius, bukus ir aštrius, sunkius ir lengvus. Vaikui įdomu viskas, kas jį supa.  

 Vaikas savaip įsivaizduoja tvarką 

Kadangi vaiko sugebėjimai pažinti objektus vystosi pastoviai kartojant, todėl jei jis visada 

suranda vieną ir tą patį daiktą toje pačioje vietoje, tai turi teigiamą poveikį jam. Vaikas labai jautrus 

bet kokiam pasikeitimui jo gyvenime. Tai sutrikdo vaiko tvarkos supratimą. Vaikai daiktus suvokia 

ne atskirai, o sąryšyje vieno su kitu. Tai skatina jo vystymąsi. 

 Suteikite vaikui stebėjimo tašką 

Žiūrint į vaiką, gulintį lovytėje ar vežimėlyje, mes turėtume suprasti, kad jam nėra į ką žiūrėti, 

išskyrus plikas lubas. Kartais pasirodo suaugusio veidas, bet ir jis greit išnyksta. Tai blogai. 

Dažniausia tėvai pakabina įvairius barškučius, tačiau to maža. M. Montessori tvirtina, kad vaikai 

šiame amžiuje godžiai siurbia į save bet kokius pojūčius ir šis poreikis negali būti patenkintas, jei 

vaikas pastoviai guli ant nugaros. Reikia guldyti ant šono, kad jis galėtų žvalgytis. 

 Žaislai turi būti čiuopiant malonūs 

Labai gerai vaikui pirkti ne gatavus žaislus, o detalių rinkinį, iš kurio jis gali surinkti žaisliuką 

pats. Vaikas stengiasi tai padaryti iš visų jėgų. Tai nuostabus auklėjimo būdas – jame slypi pasiekimo 

džiaugsmas, kurio neturi vaikas, turintis gatavų žaislų.  

 Knygelės ne tik skaitymui, o kaladėlės ne tik statybai 

Mes, suaugę, taip tik galvojam. Knygelės ir kaladėlės parastai  būna pirmieji vaiko žaislai. 

Suaugę primeta savo supratimą, kaip reikia su jais žaisti. Jeigu vaikas žaidžia savaip, reiškia tikslas 

pasiektas, nepriklausomai nuo to, su kuo ir kaip  jis žaidžia. Taisyti jį – reiškia trukdyti jo kūrybiniam 

vystymuisi arba net visai atimti iš jo norą žaisti. Jis gali panaudoti knygutę kaip tunelį arba piešti joje, 
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arba plėšyti. Geriau visiškai neduoti jam knygučių, negu versti, kad jis tik skaitytų. Kada susidomės 

skaitymu, jis ir pats supras, kad įdomiausia knygas skaityti. Koks brangus bebūtų žaislas, jis vaikui 

neturi vertės, jei negali kažko su juo padaryti arba pritaikyti pagal savo turtingą vaizduotę. Neverskite 

jo žaisti būtinai tik taip, kaip „reikia“.  

 Lipdymas, ornamentų karpymas iš popieriaus ir popierinių figūrų lankstymas vysto 

vaiko kūrybinius pradus 

Apsidairykite aplink ir jūs nustebsite, kiek yra paprastų žaislų, kurie buvo naudojami 

amžiais. Tai molis ir popierius, joms galima suteikti bet kokią formą. Todėl jos yra idealus žaislas 

ankstyvojo amžiaus vaikams, kada visų greičiausiai vystosi intelektas. Vaikai gali daryti su jomis 

viską, ką beužsimanytų. Palaipsniui vaikas stengiasi suteikti moliui formą ir padaryti laivelį iš 

popieriaus. Vaikas, pradėjęs lipdyti ankstyvame amžiuje, iš esmės pralenkia savo bendraamžius 

įsisavinant įvairius įgūdžius, nes lipdymas anksti pažadino jo intelektualinius ir kūrybinius pradus. 

Rankų mitrumas ir saviraiška – tai pirmi, tačiau toli gražu ne vieninteliai bruožai, kuriuos vaikas 

įgavo lipdydamas. 

 Žaidimai pagal vaidmenis vysto vaiko kūrybinius pradus 

Teatras ir žaidimas pagal vaidmenis – vienas iš geriausių būdų vystyti vaikų kūrybą. Deja, 

kadangi vaikuose ne iš karto pasireiškia teigiamas šių žaidimų poveikis, tėvai, visada laukdami greitų 

rezultatų, gali nusivilti. Tai reikalauja laiko ir kantrybės. Vaikai turi vaidinti atitinkamus vaidmenis 

arba maivytis, tai saviraiška per kūno judesius ir žodžius. Visų vertingiausia šiuose žaidimuose – 

galimybė tiesiogiai ir laisvai išreikšti save santykiuose su kitais grupės nariais.  

 Fiziniai pratimai stimuliuoja intelekto vystymąsi 

Nustatyta, kad bloga laikysena einant yra nepakankamo fizinio ugdymo kūdikystėje pasekmė. 

Reikia įtikinti tėvus, kad, pirma, pagrindinius judėjimo įgūdžius reikia treniruoti  kūdikystėje ir, antra, 

teisingas fizinis pasiruošimas puikiai stimuliuoja mažylio protinį vystymąsi. Kūdikystėje vaiko 

smegenys nesivysto atskirai nuo kūno, todėl protinis vystymasis vyksta paraleliai su fiziniu ir 

jutiminiu. Fiziniai pratimai stimuliuoja raumenų, kaulų, vidaus organų darbą, smegenų vystymąsi ir 

padidina vaiko atsparumą išoriniams stresams.  

 Treniruokite kairę ranką taip pat, kaip ir dešinę 

Žmonių, vienodai gerai valdančių abi rankas, labai mažai. Kažkuriame žmonijos vystymosi 

etape naudojimasis dešine ranka tapo norma. Viskas skirta dešiniarankiams, todėl pagal tradiciją tėvai 

moko vaikus naudotis tik dešine ranka. Dešinė ir kairė rankos gimė kartu, jų anatomija vienoda. 

Kiekvienas gali išvystyti vienodai ir dešinę, ir kairę ranką, jeigu pradės tai daryti ankstyvoje 

vaikystėje. Jau buvo minėta, kad pirštų treniruotė skatina intelekto vystymąsi. Tad šiuo atveju 

nereikia niekinti kairės rankos. 

 Vaikams naudingas vaikščiojimas 

Vaikščiojime dalyvauja visas kūnas. Iš 639 mūsų kūno raumenų, 400 dalyvauja einant. 

Skirtingai nuo kitų fizinių pratimų, einant ritmiškai kaitaliojasi tempimas ir atsipalaidavimas. 

Pastebėta, kad ėjimas stimuliuoja mąstymo procesą. Labai svarbu, kad vaikas būtų mokomas teisingai 

vaikščioti nuo ankstyvo amžiaus. 

 Judinamuosius (judėjimo) sugebėjimus taip pat reikia treniruoti 

Judinamieji sugebėjimai mažai priklauso nuo paveldėjimo, daugiau nuo treniruotumo – ypač 

nuo pačio ankstyviausiojo. Mūsų kūno sandara ir judesių koordinacija persiduoda paveldėjimo keliu. 

Tačiau tai, kaip jūs juos sugebėsite išvystyti, priklauso nuo treniruočių. Galima nuo gimimo turėti 

puikius duomenis plaukimui ar gimnastikai, tačiau be atitinkamų treniruočių šie pradai nebus 

realizuoti. Tuo pačiu metu vaikas gimęs su silpnais fiziniais duomenimis, gali pasiekti aukštus 

sportinius rezultatus.  

 Kuo anksčiau pradėsit sporto užsiėmimus, tuo geresni bus rezultatai 

Vos kelių mėnesių vaikai jau gali plaukioti. Vaikas, kuris ką tik pradėjo vaikščioti, gali 

lengvai išmokti važinėtis ratukinėmis pačiūžomis, tačiau suaugęs tai išmoksta labai sunkiai. 

 Vaikui tas pat – darbas ar žaidimas 

Yra geras patarimas tėvams – tegul jūsų vaikas dirba tiek, kiek gali, tačiau su viena sąlyga – 

kad jums nebus svarbus jo darbo rezultatas. Vaikui svarbus ne jo veiklos rezultatas, o pats 
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procesas. Koks bebūtų  paprastas darbas, vaikui reikia parodyti, kaip jį daryti. Darbas dažnai 

reikalauja atsargumo ir dėmesio koncentracijos, jų taip pat reikia ir žaidžiant. Todėl vaiko 

dalyvavimas paprastame darbe namuose labai naudingas jo intelekto ir judėjimo gabumų vystymui. 

Kaip bebūtų keista, daugelis tėvų užmiršta, kad vaikas drauge su suaugusiais gali dirbti darže, laistyti, 

plauti grindis, tvarkyti kambarį. Tai lengva išmokti ir tai turi tiesioginį ryšį su kasdieniniu gyvenimu. 

Aišku, visų lengviausia palikti vaiką pačiam sau. 

 

V dalis 

KO REIKTŲ VENGTI 

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ 

 

 Ankstyvasis vystymas – tai ne ruošimas vaikų darželiui 

Teisingai auklėjant ankstyvojoje vaikystėje, vaikas geriau mokosi mokykloje, išauga 

pakankamai stiprus. 

 Ankstyvajam auklėjimui nereikia nei papildomo laiko, nei pinigų 

Vaiko auklėjimas – tai ne pinigų ir laiko klausimas. Svarbiausia – tėvų meilė ir pastangos. 

 Be ateities perspektyvos neįmanomas teisingas auklėjimas 

Jūsų vaikas išaugs nenaudingu žmogumi, jeigu jūs jį auklėsite, vadovaudamiesi šių dienų 

vertybėmis. 

 Nieko nėra svarbesnio už vaikų auklėjimą 

Dažnai tėvai skundžiasi, taip užsiėmę vaiku, kad nėra laiko jo auklėti. Tačiau nereikia atskirti 

vaiko priežiūros nuo auklėjimo. Tai juk vienas ir tas pat. Jūsų požiūris į vaiką jau turi jam poveikį. 

Pats geriausias vaiko auklėjimas – tai motinos meilė. Pats svarbiausias užsiėmimas tėvams – tai vaiko 

auklėjimas. Jei tėvai nesutinka su tuo, kam jie gimdo vaikus. 

 Prieš auklėjant vaikus reikia išauklėti tėvus 

Vaiko auklėjimas prasideda nuo tėvų auklėjimo. Nereikia patikėti vaiko auklėjimo kitam 

asmeniui, ypač kol jis mažas. Tik tėvai, o ypač motina gali tai sėkmingai padaryti. Todėl jiems visą 

laiką reikia mokytis ir galvoti. Motina, kuri yra pirmoji ir pagrindinė savi vaiko mokytoja, privalo 

įsisavinti pedagogikos pagrindus, kad auklėtų vaiką teisingai. 

 Mokykitės iš savo vaiko 

Svarbiausia – visą laiką mokytis iš savo vaiko, kad neišsiugdytumėte įpročio elgti su vaiku 

išdidžiai, pagal savo supratimą ir pagal savo poreikius. Kiekvienam suaugusiam yra ko pasimokyti iš 

savo vaiko. Svarbu objektyviai įvertinti savo vaiko elgesį ir jausmus, tik tada motina nuolat darys 

atradimus, kurie padės jai auklėti. 

 Motina gali padėti savo vaikui greičiau negu tėvas 

Istorija žino nemažai genijų, tačiau asmeniniame gyvenime jie dažniausiai buvo nelaimingi, 

nes emociškai buvo santūrūs ir fiziškai silpni. Žmonės negimsta nei genijais, nei nevykėliais. Įžymių 

žmonių biografijos dažnai rodo, kad jų asmeninė bėdos dažnai eina iš vaikystės. Jie būdavo 

nelaimingi dėl neteisingo auklėjimo. Tėvas gali išauginti iš vaiko genijų, tačiau tik motina išaugins 

iš jo gerą žmogų. 

 Neprievartaukite mažylio valios 

Auklėjimas dažnai asocijuojasi su asmenybės prievarta, su vaiko norų ignoravimu. Aišku, 

mažylis dar negali išreikšti savo norų, tačiau motina privalo mokėti juos atpažinti. Priversdami daryti 

kažką prieš jo valią, jūs griaunate jo tikėjimą savimi. Motinos kalba, jausmai ir poelgiai visada 

persiduoda vaikui, veikdami jo charakterio ir sugebėjimų formavimąsi. Išlavinti įvairius vaiko 

įgūdžius – tai tik viena mokymo pusė. Kada vaikui atsiranda noras kažką padaryti be jokios 

prievartos, tai ir yra idealus apmokymo būdas. Manoma, kad talentai išugdomi knygomis ir 

paskatinamais. Žymių žmonių tėvai nepiršo jam knygų – jos supo jį nuo pat vaikystės. Jiems niekada 

nesakė: „Aš noriu, kad tu taptum žymiu žmogumi“. Jiems kalbėjo taip: „Aš neabejoju, kad tu gali 

tapti žymiu žmogumi“.  

 Nepertraukite savo vaiko auklėjimo 
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Visuomenė smerkia abortą, bet nesmerkia tėvų, kurie neužsiima savo vaiko auklėjimu, 

duodami jam tik gyvenimą. Tai didesnis blogis ir jam nėra pateisinimo. 

 Vaikai – tai ne tėvų nuosavybė 

Vaikas ateina į pasaulį tik savo tėvų dėka ir jie visiškai atsako už jį, kol jis neužaugs ir netaps 

nepriklausomu. Nuosavybės jausmas savo vaiko atžvilgiu labai paplitęs. Dėl tokio jausmo 

ignoruojama pati vaiko valia. Jeigu vaikas įsisavins tokį požiūrį į save anksčiau, nei išsivystys jo 

paties valia, jis gali paskui visą gyvenimą abejoti savo jėgomis. Vietoj to, kad planuotumėte savo 

vaiko ateitį  - geriau dėmesingiau pažiūrėkite į jį. Tėvų pareiga – suteikti savo vaikui kuo didesnį 

pasirinkimą, kad jis pats nuspręstų, kuo jis nori būti. Ne tėvai, o pats vaikas  - savo ateities 

šeimininkas. 

 Motinos netikrumas, dvejojimas, nepasitikėjimas vaikui kenksmingas 

Motinos privalo daugiau pasitikėti savimi ir būti nuoseklesnės, pasirinkdamos auklėjimo 

sistemą. Šokinėjimas iš vieno kraštutinumo į kitą gali pakenkti vaikui. Vaiko auklėjimas – pats 

svarbiausias darbas motinai ir jame negali būti lengvų kelių. Motinos privalo surasti savąjį auklėjimo 

būdą, nepriklausantį nuo madingų, štampų ir palengvintų metodų.  

 Motinos išpuikimas skiepija vaikui netikrą supratimą 

Tėvai – snobai, priversdami vaiką užsiiminėti muzika, dažnai yra nenuoširdūs ir nenatūralūs, 

skiepydami vaikui prestižo ir konkurencijos supratimą. Muzikos pamokos, skirtos vystyti vaiką, 

tampa jam dvasinės kankynės šaltiniu. Jūs privalote aiškiai matyti, ką gauna vaikas iš tų pamokų ir 

kokius sugebėjimus jos vysto.  

 Norėdami išauklėti vaiką, pradžioje išauklėkite save 

Kada tėvai skundžiasi dėl vaiko nepaklusnumo, jie patys dėl to kalti. Sąžiningos mamos 

dažnai skundžiasi, kad jų reiklumas sutinkamas su nepasitenkinimu. Įsakymas – ne geriausias būdas 

auklėti. Tėvai privalo surasti būdą parodyti vaikui, kad jie taip pat stengiasi. Auklėti vaiką – reiškia 

visą laiką auklėti ir patį save. 

 Tegul jūsų vaikas bus visų geriausias 

„Mokinys pralenkė mokytoją“, - tai turi būti pagrindinis auklėjimo tikslas. Vaikas privalo 

pasiekti nors savo tėvų lygį. Jeigu mokiniai neįstengtų pasiekti mokytojų lygio, ir po to patys mokytų 

kitus, tai tokiu būdu visuomenė tiesiog degraduotų, nebūtų įmanomas progresas. 

 XXI amžių kurs tie, kurie pasitiki kitais 

Šiandieniniame pasaulyje pirma, kas krenta į akis, tai žmonių tarpusavio pasitikėjimo 

deficitas, kas sukelia visuomenėje chaosą, prievartą, ekologines problemas. Jeigu pasitikėjimo 

principas įsisunks vaikui su motinos pienu, vaikas išaugs asmenybe, sugebančia jausti atsakomybę 

už visuomenės ateitį. Net jeigu vaikas protingesnis už kitus, jis nesugebės gyvenime daug ko pasiekti. 

Šiuolaikinė lavinimo sistema teikia labai daug reikšmės egzaminams ir pažymiams, tačiau ignoruoja 

ir visiškai neskatina pasitikėjimo žmonėmis. Todėl tuo labiau svarbu, kad šis bruožas būtų išugdytas 

ankstyvajame amžiuje. Tai svarbiausias ikimokyklinio amžiaus uždavinys. 

 Šiandieniniai vaikai užbaigs karus 

Garbindami mūsų aukštą civilizacijos lygį, mes pamirštame apie karus, nacionalinius 

nesutarimus. Neapykanta, perduodama iš kartos į kartą, priešiškumas ir agresyvumas, antagonizmas 

ir įtarumas tapo beveik biologinėmis charakteristikomis. Pasisavinus šiuos jausmus vaikystėje, jau 

sunku nuo jų išsilaisvinti. Mes, suaugusieji, neprivalome skiepyti vaikams šių prietarų. Tie, kurie 

nuoširdžiai nori baigti karus, privalo rūpintis ne tik šiandienine politine situacija, bet ir mažų vaikų 

auklėjimu. Kaip tik šiandieniniai vaikai sudarys rytdienos visuomenę. Taika visame pasaulyje jau 

nepriklauso nuo mūsų, šiandieninių suaugusių, ji priklauso nuo kartos, kuri šiandien dar 

vystykluose.   
 

 




