
Vaikai -  tėvams  

 

1. Mano rankos dar mažos: būkit geri, 

nelaukite, kad aš gerai pasikločiau lovą, 

nupieščiau piešinį . Mano kojos dar 

trumpos: eikit lėčiau, kad aš suspėčiau. 

 

2. Mano akys dar nematė tiek pasaulio, 

kiek jūsų: būkit geri, leiskite man pamažu 

jį ištirti; neverskite manęs, kai tai 

nebūtina. 

 

3. Namų ruoša niekur nedings; būkit geri, 

skirkit man laiko paaiškinti apie šį 

nuostabų pasaulį ir darykit tai su noru. 

 

4. Aš esu jautrus! Būkite atidūs mano 

poreikiams; nesikabinėkite prie manęs 

visą dieną. Elkitės su manimi taip, kaip 

norėtumėte, kad su jumis būtų elgiamasi. 

 

5. Aš esu ypatinga dovana! Saugokite 

mane, reikalaukite iš manęs atsakomybės 

už savo veiksmus, duokite nurodymų, kaip 

reikia gyventi, ir drauskite mane su 

ypatinga meile. 

 

6. Man reikia paramos, kad galėčiau 

augti. Būkit geri, neskubėkite kritikuoti. 

Jūs galite kritikuoti veiksmus, kuriuos aš 

darau ne taip, bet ne mane. 

 

7. Duokite man laisvę pačiam spręsti. 

Leiskite man suklysti, kad galėčiau 

pasimokyti iš savo klaidų. Taip aš 

išmoksiu apsispręsti, kai iš manęs 

pareikalaus gyvenimas. 

 

8. Būkite geri, neatlikite už mane to, ką aš 

turiu padaryti pats. Tai priverčia mane 

jausti, kad mano pastangos neatitinka 

jūsų lūkesčių.  

 

9. Nebijokite išvykti savaitgaliui abu 

kartu. Vaikams taip reikia "atostogų" be 

tėvų. Be to, tai yra puikiausias būdas 

įrodyti, kad jūsų santuoka yra nuostabi. 

 

10. Būkite man dvasinis vadovas. 

Išmokykite mane tikrų vertybių namuose 

ir rodykite man gerą pavyzdį, kuriuo 

galėčiau sekti. 
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Vaikystė nuostabus amžiaus tarpsnis. 

Ji kupina emocijų, ieškojimų ir 

atradimų, neužmirštamų minučių ir 

įspūdžių, pasižymi spontaniškumu, 

kūrybiškumu bei vėjavaikiškumu. 

Tėvams malonu stebėti savo augančias 

atžalas šiuo jų amžiaus tarpsniu bei 

dalintis su jomis savo gyvenimo 

džiaugsmu bei patirtimi. Tačiau neretai 

būna akimirkų, kai bendravimas su 

vaiku įneša kartėlio, nusivylimo bei 

bejėgystės. Tuomet apsvarstome 

įvairius būdus kaip su vaiku susikalbėti, 

susitarti ar prakalbinti jį, kaip 

išreikalauti atlikti vieną ar kitą darbą ar 

pareigą namuose, kiek ir kokio 

dėmesio skirti vaikui, kaip reaguoti į 

vaiko rodomą pyktį ir nepasitenkinimą. 

Šiuos ir kitus klausimus bei temas 

apsvarstysime ,,Pozityvios tėvystės ” 

grupės užsiėmimų metu. 

 

 

 

 

 

Kviečiame dalyvauti 
pozityvios tėvystės 

užsiėmimuose tėvus, 
auginančius 3-12 metų 

vaikus. 

   Kviečiami visi, norintys pasisemti 

naujų žinių apie vaikų auklėjimą, 

raidos ypatumus, pasidalinti gerąja 

patirtimi bei įgyti praktinių pozityvios 

tėvystės įgūdžių. Ypač laukiami tėvai, 

ieškantys naujų būdų, kaip pagerinti 

santykius su savo vaikais, kaip ugdyti 

geriausias vaiko savybes, kaip spręsti 

kylančius sunkumus. 

 

 

 

 

Užsiėmimai planuojami susirinkus tam 

tikram skaičiui asmenų. 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje 

J.Janonio g. 11, Kelmė 

Trukmė 2val. – 2,5 val. 

Užsiėmimai – NEMOKAMI. 

 Grupės dalyvių skaičius ribotas. 

Užsiėmimus veda Kelmės PPT 

specialistės: psichologė Vitalija 

Monkienė, vyresnioji socialinė 

pedagogė Jolanta Meškauskienė. 

Išsamesnė informacija ir registracija 

telefonu (8 427) 611 84,  

el.p. info@kelmespt.lt 
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