
 

Kaip elgtis vaiko pykčio atveju 

 

 

Praktiniai patarimai tėvams ir pedagogams. Veiklų pavyzdžiai 

 

Pirmiausia, ką reikėtų atsiminti, kad pyktis yra normali emocija, pykti yra nei gerai, 

nei blogai. Tik svarbu, kad pyktis būtų reiškiamas socialiai priimtinais būdais. 

Mažam vaikui pyktis savaime yra “sunki” emocija, o jei dar ir suaugęs žmogus į ją 

reaguoja audringai, vaikui išbūti savo emocijose dar sunkiau. Pabandykite 

pirmiausiai nurimti patys viduje, tam padeda kvėpavimo pratimai, sąmoningumo 

praktika. Kai jūs atgausite vidinę ramybę, vaikas tą tikrai pajus, o tada ir pats 

nurims daug lengviau. 

 

Kai vaikas supyksta, svarbu neneigti šios emocijos. Jeigu pyktis virsta isterijos 

priepuoliu, pagrindinis tikslas yra nuraminti vaiką, nukreipti dėmesį. Visų pirma, 

svarbu priimti tai ramiai ir pasakyti ”Tau dabar sunku. Aš esu su tavimi”. Galite 

apkabinti vaiką, o jeigu jis nenori – pasakyti “Aš būsiu čia netoliese, jeigu norėsi, 

gali mane bet kada pakviesti”. Antra – nukreipti vaiko dėmesį – vienas geriausių 

praktiškai išbandytų metodų yra atsisėsti ir imti garsiai skaityti knygą, sekti pasaką. 

Taip pat galima vartyti paveikslėlius, statyti bokštą iš kaladėlių, kad vaikas 

susidomėtų tuo, ką darome. Pateiksiu keletą veiksmingų praktiškai pritaikomų 

būdų, kuriuos galite išmėginti ir nuolat kartoti tiek namuose, tiek ugdymo įstaigoje. 



• Ką daryti užklupus pykčio protrūkiui? 

 

Pastebėję, kad vaikas jau pradeda "įsisiautėti": 

➢ Imkite garsiai dainuoti mėgstamą vaiko dainelę (ar bet kokią kitą dainą). 

➢ Paimkite knygą ir pradėkite skaityti garsiai (tiesiog ramiu balsu skaitykite, 

nekreipdami dėmesio į nieką kitą). Svarbu: stenkitės skaityti ne 

monotoniškai, o įsijautę, susidomėję. Tai gali būti vaizdinga, įdomi pasaka. 

➢ Imkite glamžyti popieriaus lapus ir leiskite tą daryti vaikui, galite netgi 

pasimėtyti jais lyg sniego gniūžtėmis; arba bandykite “sniego gniūžtes” 

pataikyti į indą ar dėžę iš atstumo. Galite plėšyti popierių ar kartoną. 

➢ Pamėtykite popierinius lėktuvėlius. 

➢ Imkite mėtyti strėlytes į taikinį (tinka bet koks panašus žaidimas, 

atkreipsiantis vaiko dėmesį). 

➢ Esant palankioms oro sąlygoms net ir žiemą kuo daugiau eikite į lauką ir 

mėtykitės tikromis sniego gniūžtėmis, žaiskite su sniegu, čiuožinėkite, 

bėgiokite. Galite kartu su vaiku apibėgti aplink namą keletą kartų, pašokinėti 

ant vienos kojos, atlikti savo sugalvotus pratimus. Apskritai viena 

svarbiausių rekomendacijų – stengtis nepamiršti fizinio aktyvumo ir kuo 

daugiau laiko praleisti su vaiku lauke (kiek tai įmanoma dabartinėje 

karantino situacijoje). Kada vaikas turi galimybę pakankamai judėti ir 

išsikrauti fiziškai, daugelis elgesio problemų, emocinių sunkumų tampa 

mažesni, lengviau pakeliami. 

➢ Atlikite pratimą: suaugęs stipriai laiko pagalvę, o vaikas įsirėmęs į pagalvę 

ją stipriai stumia link suaugusiojo. Žaiskite “Pagalvių mūšius”. 

➢ Galite mėginti parungtyniauti pažaisdami žaidimą "Kas garsiau surėks", 

"Kas aukščiau iššoks", "Kas greičiau nubėgs". 

➢ Pažaiskite žaidimą „Plauname pyktį iš kambario“. Ir visiems bus smagu, ir 

grindys bus švarios. Priemonės: stebuklingas kibiras su vandeniu, skuduras 

ar šluota. Svarbu akcentuoti, kad šluota stebuklinga, išplaunanti pyktį. Visi 

kartu plauname pyktį iš patalpos, galima vandeniu ir pasitaškyti, į visą 



procesą žiūrėkite kaip į žaidimą. Galite imtis bet kokios panašios veiklos, 

kuri įtrauktų vaiką (pvz., valyti paviršius greitais judesiais, perstumti baldus, 

sužaisti stalo futbolą, įkalti keletą vinių, palaistyti gėles, pripilti vonią 

vandens ir mėtyti kamuoliukus į ją ir t.t., ką tik sugalvosite). 

 

Visa tai padės vaikui išsikrauti, išlieti savo emocijas kitais būdais, kurių pats jis dar 

nemoka, nežino. 

 
• Ko nedaryti, kai vaikas pyksta? 

 

- Stenkitės nevartoti tokių pasakymų: ,,Nesinervink“ , „Elkis gražiai“, „Baik pykti.“ 

Kai taip sakote vaikas girdi: ,,Mano jausmai negeri“, „Suaugęs nesupranta, kaip 

tai svarbu“, ,,Mama galvoja, kad aš blogas“. Neleiskite vaikui slopinti savo pykčio 

jausmų, nes vėliau jie išsiverš netikėtose situacijose daug stipriau arba vaikas 

nukreips pyktį į save.  

- Neteisinti vaiko agresijos. 

- Pačiam nesielgti agresyviai siekiant sustabdyti agresiją. Jei vaikas mato, kaip 

suaugusysis agresyviai sprendžia problemas, jis mano, kad taip elgtis galima, ir 

tokį elgesį atkartoja.  

- Neprarasti savitvardos, kai vaikas pyksta. Jei taip atsitinka, vaikas jaučia, kad 

gali valdyti kitus savo pykčiu.  

- Kai vaikas kažko reikalauja pykčiu ar agresyviu elgesiu, nereikia ir negalima 

pildyti kiekvieno vaiko noro. Bet juos reikia išgirsti ir parodyti vaikui, kad jį 

girdite ir suprantate. 

 

Kai vaikas nusiramina, tada su juo aptarkite, kas sukėlė jam pyktį, kas čia įvyko. 

Nuolat besikartojantis pyktis ir agresija yra ženklas, kad vaikui reikalinga pagalba. 

 

Parengė psichologė Gintarė Petrylienė 

l/d “Puriena” 



Rekomenduojama literatūra: 

 

* Gippenreiter J. Bendrauti su vaiku. Kaip? 2008 

* J. Rumpf. Rėkia, pešasi, viską gadina. 2004 

* R. Žukauskienė. Raidos psichologija. Integruotas požiūris. 2012 

* Mažylių pykčio priepuoliai: kaip suprasti ir elgtis tėvams. 2020 

https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/mazyliu-pykcio-priepuoliai-kaip-

suprasti-ir-elgtis-tevams/145  

* Ways to Help the Angry Child: http://www.askdrsears.com/topics/discipline-

behavior/7-ways-help-angry-child 

 

 

https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/mazyliu-pykcio-priepuoliai-kaip-suprasti-ir-elgtis-tevams/145
https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/mazyliu-pykcio-priepuoliai-kaip-suprasti-ir-elgtis-tevams/145
http://www.askdrsears.com/topics/discipline-behavior/7-ways-help-angry-child
http://www.askdrsears.com/topics/discipline-behavior/7-ways-help-angry-child

