
Vaikų elgesio sutrikimai 

 

Net 10% ikimokyklinio amžiaus vaikų susiduria su psichologinėmis problemomis. 

Nenuostabu, jog statistiškai kiekvienoje darželio grupėje yra vienas arba du vaikai, kurie susiduria su 

rimtais psichologiniais stresoriais tokiais, kaip fizinis ir psichologinis smurtas artimoje aplinkoje, 

nepriežiūra. 

Deja, dėl patirtos psichologinės traumos vaikams trūksta pagrindinių įgūdžių, reguliuojančių 

elgesį. Jie nemoka išreikšti emocijų, neturi savikontrolės, negali susikaupti ugdymo proceso metu. 

Pavyzdžiui, tai gali pasireikšti pykčio protrūkiais be aiškios priežasties, mieguistumu, irzlumu ar 

pastoviu nepaisymu mokytojos - visa, kas trikdo ugdymo kasdienybę. Svarbu suprasti, kad jei vaikas 

elgiasi problematiškai ir netinkamai, tai yra neišsivysčiusių įgūdžių simptomas. Kai ikimokyklinio 

amžiaus vaikų elgesys sutrinka, tai yra ženklas, kad jie paprasčiausiai nežino kaip susidoroti tam 

tikroje situacijoje. Kai kuriems tai gali pasireikšti kaip trūkumas pagrindinių socialinių įgūdžių, 

reikalingų bendraujant su bendraamžiais, kitiems kaip nereagavimo į paprastas mokytojų užduotis, 

pvz., kaip susitvarkyti žaislus. 

Nors tam tikras vaikų elgesys gali atrodyti keistas ar trikdantis, jų veiksmai yra tikslingi 

bandymai išspręsti problemą. Pastebėjus pasikartojantį netinkamą elgesį labai svarbu bandyti 

iššifruoti, kokias problemas vaiko elgesys bando atskleisti ir koks jo ketinimas. Taip ikimokyklinio 

ugdymo pedagogai gali iššifruoti problemas, kurias perteikia elgesys ir gauti geresnius rezultatus 

ugdant vaiką. 

Vaikų elgesys niekada nėra atsitiktinis. Paprastai netinkamą elgesį skatina kitų žmonių 

atsakas. Verkimas ar keiksmai gali padėti atkreipti ugdytojo dėmesį. Pavyzdžiui, jei darželinukas 

pakartotinai patiria pykčio priepuolius ir dėl to jam leidžiama išeiti iš bendros patalpos, vaikas mano, 

jog vienintelis būdas išvengti nenorimos veiklos yra elgtis būtent taip. Ugdytojai pirmiausia turėtų 

išsiaiškinti, kokia vaikui nauda iš netinkamo elgesio. Tai sužinojus yra lengviau reaguoti į situaciją ir 

nepaskatinti netinkamo elgesio.  

Kai ugdytojai mano, jog visos drausmės priemonės yra beviltiškos prieš vaiko elgesį, reikėtų 

pradėti akyliau tirti ir stebėti vaiką. Norėdami sustabdyti reguliariai pasikartojančius netinkamo 

elgesio protrūkius reikia stebėti išorės dirgiklius. Pavyzdžiui, vaiko elgesys gali priklausyti nuo 

dienos meto (vaiko pykčio priepuoliai nutinka, kai reikia eiti į lauką), žmonių (atsisako kalbėti, kai 

patalpoje yra nepažįstamas asmuo) ir daug kitų veiksnių. Verta stebėti ir aplinkos kaitą atsirandančią 

prieš netinkamą elgesį ir bendraamžių ar suaugusių asmenų reakciją po to. Atradus išorės dirgiklius 

galima paaiškinti, kodėl vaikas vienaip ar kitaip elgiasi.  



Tinkamu laiku atkreipus dėmesį, supratus vaikų elgesio funkciją ir mokant neišsivysčiusių 

įgūdžių, ikimokyklinio amžiaus vaikai gali greitai pasikeisti ir išmokti savikontrolės įgūdžių. Tačiau, 

jei vaiko elgesys daugelį metų buvo ignoruojamas bei nebuvo ugdomi reikiami įgūdžiai, gali prireikti 

daugiau laiko, kol bus išmokoma tinkamo elgesio, todėl šiuo atveju svarbiausia yra kantrybė. 

Pagrindinis mokytojo klausimas, o kaip padėti vaikui su elgesio sutrikimais. 

 Pirmiausia mums reikėtų pastebėti ir identifikuoti aplinkoje esančius 

dirgiklius, kurie sukelia netinkamo elgesio priepuolius. Pavyzdžiui, jei vaikas neigiamai 

reaguoja į veiklas kartu su kitais vaikais, jam galima skirti individualią veiklą. 

 Mokytojas turi skatinti teigiamą vaiko elgesį. Jei vaikas negali pakęsti 

didesnių mokytojos reikalavimų be elgesio sutrikimų protrūkio, ugdytojas gali pradėti nuo 

mažų darbų, kurie nereikalauja tiek daug energijos. Laikui bėgant reikėtų skirti vis didesnes 

ir sunkesnes užduotis, taip ugdant vaiko įgūdžius ir toleranciją nurodymams.  

 Vaiką reikia mokyti pakaitinio elgesio - tinkamo elgesio, atliekančio tą 

pačią funkciją kaip ir netinkamo elgesio, kuris turi būti naudojamas, kol jis ugdo pakantumą 

ir savikontrolę. Pavyzdžiui, užuot trenkus kumščiais į stalą, kai rankų darbo užduotys atrodo 

per sunkios, reikėtų mokyti mandagiai paklausti: „Ar galėčiau padaryti pertrauką?” 

 Pirmiausia reiktų išspręsti neišsivysčiusius įgūdžius, kurie yra vaiko 

nesugebėjimo tinkamai elgtis priežastis. Pavyzdžiui, galbūt kumščiu trenkiančiam vaikui 

sunku skaityti ir duota užduotis atrodo neįveikiama. Šiuo atveju, reikėtų daugiau dėmesio 

skirti skaitymo įgūdžių lavinimui. Išsprendę pagrindinę problemą, išspręsite ir elgesio 

sutrikimus.  

 Kai elgesio prevencija nepasitenkina ir nepaisant pastangų pasireiškia 

netinkamas elgesys, ugdytojų atsakas neturėtų sustiprinti vaiko reakcijos, o kaip tik paskatinti 

vaiko savikontrolę, saviugdą ir nusiraminimą. 

 

Netinkamas vaiko įprotis ar elgesys susiformuoja per tam tikrą laiką, tad taip pat turi praeiti 

nemažai laiko kol tas įprotis pradings. Taip pat yra bandymų ir klaidų kelias, kuriame teks atleisti tiek 

sau, tiek ir vaikams už nesėkmes ir netobulumą. 
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