
ŽAISTI IRGI REIKIA IŠMOKTI 

 

Žaidimas yra toks kompleksiškas, įvairiapusis procesas, kad mokslininkai jau daug metų bando 

surasti jam tinkamą apibrėžimą, tačiau ir šiandien jo neturime. Dėl turtingos žaidimo perspektyvos į 

jį tiesiog neįmanoma žiūrėti siaurai. Ne veltui Einšteinas yra pasakęs: „Suprasti fiziką yra vaikų 

žaidimas, jei lyginsime tai su bandymu suprasti vaikų žaidimą“. Vaikų žaidimuose slypi daug daugiau 

nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Per žaidimus vaikai atskleidžia savo lūkesčius, patirtį, savo 

supratimą apie suaugusiųjų pasaulį. Žaidimas – tai laisvė saviraiškai, intelektualios pratybos, mitai, 

fantazija, emociniai išgyvenimai. Tiesa, kiekviena karta turi 

savo žaidimų „madas“ ir į žaidimų pasaulį įneša vis kitokių 

spalvų.  

Kad vaikų žaidimų kultūra stipriai pasikeitė per pastaruosius 

dešimtmečius, nesunku suprasti pažvelgus į dabar žaidžiančius 

vaikus ir prisiminus savo vaikystę. Kiemų 

parduotuvės, skyniuko slėpynės, „klasės“, šokinėjimas per 

gumą – turbūt daugeliui dabartinių tėvų šie žaidimai puikiai 

pažįstami ir sukelia nostalgiją. Viena aišku – kiemo 

bendruomenė buvo ta ašis, aplink kurią ir vykdavo pagrindiniai 

žaidimai. Dabar daug žaidimų persikėlė į ekranų pasaulį, o 

kiemo žaidimų kultūra nyksta. Darželis paprastai yra pirmoji 

vaiko bendruomenė, kurioje jis sutinka kitus vaikus, su kuriais 

turi mokytis sutarti, dalintis ir...žaisti. 

Omeny, žinoma, turiu sudėtingus, vaizduote paremtus 

kūrybinius žaidimus, o ne kaladėlių statymą ar mašinėlių 

stumdymą. Vaikų žaidimai parodo vaiko psichikos išsivystymo laipsnį ir turi įvairius kriterijus. Iš 

esmės jie yra skirstomi į lygius, pvz. nuo primityvaus griovimo iki sudėtingo vaizduote paremto 

naratyvinio žaidimo. Vaikui augant, įgyjant daugiau patirties žaidimai sudėtingėja ir pereina į vis 

aukštesnį lygį. Naratyvinio žaidimo išskirtinumas tas, kad jis ne tik remiasi fantazija, bet ir tęsiasi 

laike, remiasi sukurta istorija, jame vaikai turi įveikti tam tikrus iššūkius (pavyzdžiui, išgelbėti 

gyvūnų namus nuo gaisro). Suaugusio vaidmuo čia taip pat svarbus – jis kartu kuria žaidimo siužetą, 

įtraukia tai, kuo tuo metu vaikas domisi ir padeda vaiko psichikai įgauti aukštesnės formos mąstymą, 

t. y. paremtą vaizduote. Keičiantis kultūrai vaizduotės žaidimų turime išmokyti, nes jie vaikystėje 

sukuria svarbų ir tvirtą abstraktaus mąstymo pamatą smegenyse. 

Akivaizdu, kad tinkamai „sukonstruotas“ žaidimas nėra tik pramoginė, bet ir ugdanti veikla. Žaidimo 

metu lavėja savireguliacijos įgūdžiai, t. y. koncentracija, savikontrolė, bendravimo įgūdžiai, empatija. 

Mokslininkų atlikti tyrimai rodo ypatingą savireguliacijos svarbą ankstyvajame amžiuje. Tai 

pagrindas ruošiantis ir tolimesniam gyvenimo etapui – mokyklai, kurioje vaikas turi gebėti susikaupti, 

sukoncentruoti dėmesį, bendrauti su kitais vaikais. 

Remiantis psichologo Lev S. Vygotskio teorija, mokantis labai svarbu atrasti vaiko artimiausią plėtros 

zoną. Paprastai tariant, surasti tai, ką vaikas jau norėtų ir galėtų išbandyti, bet jam reikia paskatinimo. 

Pavyzdžiui, jei vaikas gerai jaučiasi vandenyje, greičiausiai jau norės pabandyti išmokti plaukti. Bet 

jei vandens prisibijo, mokytis plaukti jis dar nenorės. Svarbu pataikyti į aukso viduriuką. Vygotskio 

teorija sako, kad žaidime yra nuolatinė artimiausios plėtos zona, nes vaikas visuomet save išbando ir 



ieško sau įdomios veiklos, tad žaidimas – puiki forma mokymuisi. Mūsų, suaugusiųjų užduotis, 

pastebėti ir padėti vaikams atsiskleisti vaikui įdomioje veikloje.  

Apie žaidimų naudą, ir ne tik vaikams, bet ir suaugusiems būtų 

galima kalbėti dar ilgai. Amerikiečių psichiatras dr. Stuartas 

Brownas, tyrinėdamas žaidimų daromą įtaką žmogaus raidai 

daro išvadas, kad žaidimas toks pat svarbus kaip miegas ar 

maistas, moko empatijos ir gali apsaugoti net gi nuo depresijos. 

Kaip? Žaidime mokomės spręsti problemas, o depresijos metu 

sumažėja motyvacija spręsti keblias situacijas, žmogus tiesiog 

nebenori nieko imtis. 

Dėl visų minėtų priežasčių labai svarbu, kad žaidimų kultūra 

nenyktų, kad žaidimus suvoktume ne tik kaip veiksmus, 

atliekamus kompiuterio ekrane. Deja, bet kompiuteriniai 

žaidimai savireguliacijos įgūdžius ugdo labai menkai. Todėl 

negalime žaidimų palikti tik savieigai, galime ir turime vaikams 

parodyti, padėti išmokti žaisti ir žaisti kartu. Galime žaidimų 

siužetų idėjas „pasiskolinti“ iš knygų ir improvizuoti, galų gale parodyti žaidimus, kuriuos mes patys 

žaidėme vaikystėje. Sakoma, kad nustojama žaisti ne dėl to, kad senstame, o senstame, nes nustojame 

žaisti. Tad gal eikime pažaisti? 

Laisvas žaidimas - laiko švaistymas ar tikrasis vaiko ugdymas? 

 

„Laisvas žmogus nė vieno mokslo neturi mokytis vergiškai 

(...), prievarta sielai įkaltos žinios yra netvirtos. Geriausias 

būdas mokytis yra žaidimas“ (Platonas, „Valstybė“). 

Nors žaidimų būtinybe ir nauda neabejota jau gilioje 

senovėje, o vėliau daugybė mokslinių tyrimų tai patvirtino, 

šiuolaikinės visuomenės tempai, iššūkiai, standartai ir 

siekiamybės žaidimą nepelnytai nustūmė prie nereikšmingų 

ir laiką švaistančių užsiėmimų. Tai lėmė, jog tėvai, 

trokšdami vaikams sėkmingos ateities, perdėtą dėmesį 

telkia ir daugybę pastangų bei laiko deda į ankstyvą 

mokymą ir ugdymą, užuot leidę jiems pilnu tempu patirti 

tikrąją žaismingą vaikystę. Ir viso to paradoksas tame, kad 

ne primestinai, iš iš anksto paruoštų užduotėlių, o kaip tik 

laisvai žaidžiant mažametis išmoksta daugiausiai – 

įgūdžiai, patirtys ir nauji pojūčiai geriausiai įsimenami, 

įsisąmoninami ir įtvirtinami, kai žaidžiama, tyrinėjama ir 

atrandama su malonumu, savo tempu bei savo noru ir 

pačiam inicijuojant. 

Pastarosios savybės - suvokimo ir gebėjimo valdyti aplinkybes - trūkumas, pasak laisvo žaidimo guru, 

psichologijos profesoriaus Peterio Grėjaus, kuris daug dešimtmečių paskyręs laisvo žaidimo 

tyrinėjimams,  yra būtent tas esminis aspektas, kodėl daugiau akademiškai ugdyti ir mažiau laisvai 

žaidę vaikai, suaugę yra daug labiau linkę sirgti depresija, linkę į suicidines mintis, agresiją, negeba 

užmegzti ilgalaikių tvarių santykių ir yra nelaimingi.  Maža to, moksliniai tyrimai patvirtino, 

kad  laisvo žaidimo trūkumas gali turėti įtakos tokių sutrikimų kaip hyperaktyvumas bei dėmesio 



sutrikimo sindromas atsiradimui ar paūmėjimui. Be to, laisvo žaidimo metu patiriamos būsenos 

skatina gamintis ir išsiskirti dopaminui, seratoninui (laimės hormonams), todėl vėlgi, moksliškai 

patvirtinta, daug laisvai žaidžiantys vaikai yra laimingesni už tuos, kurie šio gyvybiškai svarbaus 

jiems dalyko stokoja. Ir galiausiai, vaikui, turinčiam visas šias būtinąsias kompetencijas ir savybes, 

įsisavinti akademinius dalykus tampa daug lengviau, paprasčiau ir jis, atėjus laikui ir susikūrus 

reikiamoms neuronų jungtims, tą padaro daug greičiau ir tikslingiau. Tad akivaizdu, kad dar Platono 

suvokta žaidimo būtinybė šiais laikais yra dar kur kas svarbesnė, tačiau yra nepelnytai nuvertinta 

ankstyvojo akademinio ugdymo perspektyvoje. 
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