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Rekomendacijos tėveliams 

,, Šeimos taisyklės, ribos ir žodelis „ne“  

 Vaikų auklėjimas yra dinamiškas procesas, kuris glaudžiai susijęs su vaiko 

kognityvine ir socialine raida. Tėveliai pirmiausia turi išmanyti bendrus vaiko raidos principus, 

siekiant atitinkamai koreguoti savo auklėjimo metodus ir teikiamus elgesio paaiškinimus. Tačiau 

visose vaiko raidos stadijose taisyklės, ribos ir žodelis „ne“ išlieka svarbūs. R. Žukauskienės 

teigimu (2012), sėkmingiausias vaiko auklėjimas apima du aspektus – didelę kontrolę ir didelį 

jautrumą, t.y. tėvai reikalauja tinkamo elgesio iš vaikų, tačiau išlieka vaikams jautrūs ir rūpestingi, 

siekia puoselėti teigiamą tarpusavio bendravimą, atsižvelgia į vaiko asmenybę, siekia nustatyti 

ribas ne diktatoriškai, o taip pat įtraukiant vaiką į taisyklių kūrimo procesą. Visiems vaikams yra 

svarbios ribos ir taisyklės, kadangi jos parodo leistiną elgesį ir apsaugo jį nuo pavojų (Breidokienė, 

Ignotavičienė, 2015). Tinkamai nustatytos ribos ir taisyklės padeda vaikams ugdyti savidrausmę, 

kompetenciją, autonomiją, prosocialų elgesį ir teigiamai veikia vaiko emocijų supratimą (Durrant, 

2020; Langis). Toliau pateiksiu keletą rekomendacijų, kurios padės sukurti tinkamą ir saugią 

aplinką namuose: 

1. Šeimos taisykles kurkite kartu. Dažnai įvairios šeimos taisyklės lieka garsiai neišsakytos 

arba „numatomos“, tačiau vaikai tokių taisyklių neatsimena ir nesilaiko. Patariama skirti 

laiko ir visiems šeimoje kartu sukurti šeimos taisykles bei jas užrašyti. Taip pat įtraukite 

vaiką į taisyklių kūrimą: kokių taisyklių nori jūsų vaikas? Kiek realu tokias taisykles 

atliepti? Be abejo, tėveliai turi savo taisykles, kurių vaikai turi laikytis, tad jos taip pat turi 



būti paaiškintos ir apie jas padiskutuota. Pabaigoje galite žaismingai „pasirašyti“ taisyklių 

dokumentą, pvz. nuspalvinti delną arba nykštį guašu ir pažymėti taisyklių lapą. Pačios 

taisyklės turi būti matomoje vietoje. 

Pastaba: nebijokite, kad jūsų vaikai dar negali patys perskaityti tų taisyklių, 

svarbu, kad vaikai patys dalyvauja procese ir žino, kad įvairios taisyklės buvo 

parašytos, o pats vaikas su jomis sutiko.  

2. Rodykite gerą pavyzdį. Vaikai daug įvairios elgesio mokosi iš kitų, tad svarbu, jog patys 

tėveliai taip pat laikytųsi šeimos taisyklių, pvz. jei kurdami taisykles su 4-5 m. vaiku 

nusprendėte, kad į dieną leistinas ekrano laikas yra iki 1 val., tėveliai (ar kiti šeimos vaikai) 

taip pat turėtų stengtis kuo nuosekliau laikytis tokios taisyklės, siekiant parodyti gerą 

pavyzdį vaikui. Kitaip vaikas gali jausti neteisybę arba nesupratimą, kodėl šeimos taisyklės 

galioja tik jam/jai.  

3. Taisyklės ir ribos turi turėti paaiškinimus. Kiekviena taisyklė turi būti paaiškinta vaikui 

suprantama kalba. Jau nuo 2 metų yra svarbu naudoti paprastus paaiškinimus, kurie 

pagrindžia tam tikrų taisyklių laikymąsi. Tai ne tik leidžia mokinti apie tinkamą elgesį, bet 

taip pat lavina vaiko kalbą, kognityvinį mąstymą ir įvairių nurodymų supratimą.  

4. Stabdykite netinkamą elgesį. Kai vaikas pažeidžia įvairias ribas ar taisykles, svarbu 

pirmiausia sustabdyti netinkama elgesį (pvz. paprasčiausiai galime sakyti „STOP“). 

Pamačius netinkamą elgesį prieš pradedant apie jį kalbėti, svarbu, kad vaikas kreiptų į mus 

dėmesį (pvz. jei matome, kad vaikas neklauso – paprašome pažvelgti į akis, pakeičiame 

balso toną, garsiai suploti ir pan.). Kai pamote, kad vaikas mūsų klauso – paaiškiname, 

kodėl tam tikras elgesys netinkamas. Tada  svarbu suteikti žinių apie tinkamą elgesį. 

5. Naudokite natūralias pasekmes vietoj bausmių. Natūralios pasekmės yra realistiškos, 

gyvenimiškos pasekmės, kurios riboja žmonių elgesį. Natūralios pasekmės leidžia vaikus 

mokyti ne tik apie gerą/blogą elgesį, bet taip pat leidžia jį koreguoti, pvz. 2-3 metų vaikas 

nesidalija žaislais, tad natūrali pasekmė yra atimti žaislą, kuriuo nesidalijo 1 dienai; 3-4 m. 

vaikas mėto ir neatsakingai elgiasi su žaislais, natūrali pasekmė – netenka žaislų, kuriais 

negali pasirūpinti. Svarbu, kad šios pasekmės būtų taikomos nuosekliai, o tik pastebėjus 

gerą elgesį – mes gražiname žaislą arba panaikiname „bausmę“. Tai padeda vaikams 

mokytis tinkamo elgesio.  

6. Nebijokite naudoti žodelį „ne“. Nereiktų bijoti turėti tvirtas ribas su savo vaikais. Tam 

tikras vaikų elgesys yra paprasčiausiai netinkamas, o tėvų atsakomybė – mokyti vaiką apie 

tinkamą elgesį. Žodelis „ne“ yra svarbus siekiant užsitarnauti vaiko pagarbą Jums, kaip 

autoritetams. Žodis „ne“ turi būti sakomas tvirtai, nuosekliai ir ryžtingai. Venkite naudoti 

mažybinius žodelius drausminant vaiką (pvz. „Petriuk/Mažiuk, negalima“, verčiau „Petrai, 

negalima“), o taip pat šalia žodelio ,,ne“, paaiškinkite vaikui, kodėl tam tikras elgesys yra 

netinkamas.  

7. Naudokite „Aš“ kalba. Dažnai drausminant ar kaltinant kitą, naudojame tu kreipinius, 

pvz. tu neišplovei indų. Tačiau, dirbant su vaikais vertingiau yra naudoti „Aš“ kalbą, kuri 

susideda iš trijų komponentų: elgesio, mūsų reakcijos ir pasekmės, pvz. Matau, kad 

neišplovei indų, Man labai liūdna, kad nesilaikei mūsų susitarimo, Aš pradedu mažiau 

pasitikėti mūsų susitarimais. Naudojant „Aš“ kalba mes susitelkiama į kito žmogaus elgesį 

ir paaiškinama, kaip kito žmogaus elgesys priverčia mus jaustis. Vaikai iš prigimties turi 



gana aukštą empatiją, tad dažnai galime į ją apeliuoti parodant, kad netinkamas vaiko 

elgesys mus skaudina arba žeidžia.  

8. Būkite nuoseklūs. Ribos ir taisyklės turi būti nuoseklios. Pirmiausia svarbu, kad abu 

tėveliai tiek pat laikosi tokių pačių taisyklių ir abu tėveliai yra tiek pat griežti bei jautrūs 

vaiko poreikiams. Įvairios taisyklės turi galioti nepriklausomai nuo vaiko nuotaikos, 

tėvelių nuotaikos ar kitų aplinkybių. Kai tėveliai turi prieštaringus auklėjimo stilius, tai 

veda prie nenuoseklaus tėvų auklėjimo t.y. vaikas pradeda nekreipti į nei vieną tėvelį 

dėmesio.  

9. Išlikite ramūs ir tvirti visose situacijose. Dažnai įvairūs konfliktai su vaikais gali 

provokuoti įvairias emocijas, ypač kai tėvelių didžiausias noras yra rūpintis jų saugumu. 

Siekiant palaikyti įvairias ribas, tėveliai turi išlikti ramūs ir santūrus, kadangi tai taip pat 

rodo tėvelių tvirtumą auklėjimo situacijose. Jei matote, kad tiek jūs, tiek jūsų vaikas negali 

valdyti emocijų, abu skirkite laiko sau nusiraminti. Trumpas atsiskyrimas iš konflikto, gali 

padėti gražinti į pusiausvyrą, tačiau turite būti pasiruošę, vėl grįžti į kontaktą su vaiku.  

10. Leiskite sau kurti ir žaisti. Didelė dalis auklėjimo yra bendri žaidimai su vaikais. Daug 

įvairių taisyklių gali būti užtvirtintos įvairiais žaidimais, pasakojimais ir bendru laiku su 

vaiku. Net ir konfliktinės situacijos gali būti puiki proga pasijuokti, pradėti žaidimą ir taip 

kalbėtis su vaiku apie taisykles bei tinkamą elgesį.  

Tikiuosi šios rekomendacijos yra naudingos toliau puoselėjant savo auklėjimo stilių. Svarbu 

atsiminti, kad nereikia bijoti drausmės ir griežtumo, tačiau jis turi būti pozityvus, nesiekiant kaltinti 

ar gėdinti vaiką. Tiems, kam įdomu ir naudinga asmeniškai mokytis apie drausmę, tikrai 

rekomenduoju Robert Langis knygą „Mokėkime vaikams pasakyti ne“, kuri puikia apibrėžia 

praktinius patarimus, kurie padės tvirtai pasakyti žodelį „ne“. Taip pat, rekomenduočiau Ritos 

Bredokienės ir Sigitos Ignotavičienės knyga „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo metodinės 

rekomendacijos“, kurios puikiai apibrėžia įvairias pozityvios tėvystės praktikas bei metodikas.  
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