
Rekomendacijos priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų tėvams 

Kaip padėti savo vaikui karantino laikotarpiu 

 Kalbėkitės su savo vaiku apie pokyčius. Paprastais žodžiais paaiškinkite savo vaikui kas 
pasikeitė: „Jau kuris laikas gyvename šiek tiek kitaip nei anksčiau. Beveik visą laiką būname 
namuose,  tu neini į darželį/tu mokaisi namuose, negali susitikti su draugais, neini į (sporto, 
meno ar kt.) būrelį, negalime susitikti su seneliais, mes (tėvai) dirbame iš namų. Šiuo metu 
turime būti atsargūs ir likti namuose, nes Lietuvoje kaip ir kitose šalyse, plinta naujas virusas. 
Šis virusas vadinamas Korona virusu. Juo užsikrėtę žmonės suserga ir gali užkrėsti kitus. Taigi, 
likdami namuose galime apsisaugoti patys ir apsaugoti kitus: draugus, senelius, kaimynus. Kol 
kas liksime namuose, daugiau laiko praleisime kartu. Viskas bus gerai.“ 

 Jei vaikui nekyla papildomų klausimų, neverskite jo kalbėtis. Tiesiog pasakykite, kad vaikas gali 
Jūsų klausti apie jam įdomius ar neaiškius dalykus.  

 Jei vaikas paklaus apie kažką, ko nežinote ir neišmanote – taip ir pasakykite: „Šiuo metu aš 
nežinau, bet pasidomėsiu ir tau atsakysiu“. Laikykitės vaikui duoto pažado. 

 Dėl nuolatinių kalbų apie pandemiją, karantiną, apribojimus ir virusą vaikas gali pasijusti 
nesaugus. Vaikui girdint stenkitės kuo mažiau kalbėti apie virusą, susirgusių ir mirusių žmonių 
skaičių.  

 Ribos ir žinojimas suteikia vaikams aiškumo. Gyventi bus paprasčiau, jei sudarysite vaikui 
dienotvarkę ir jos laikysitės. Dienotvarkėje numatykite laiką, kada vaikas miega, valgo (bet 3-
4 kartus per dieną), žaidžia, būna gryname ore, atlieka skirtas (darželio/mokyklos) užduotis, 
mankštinasi/sportuoja, bendrauja su draugais ar seneliais (nuotoliniu būdu), naudojasi 
ekranais (išmanusis telefonas, delninukas, kompiuteris arba TV). Į dienotvarkę nepamirškite 
įtraukti ir laiką bendrai šeimos veiklai. 

 Dėl pasikeitusios veiklos ir apribojimų vaikams gali kilti nerimas, bailė, liūdesys. Pasiūlykite 
vaikui nupiešti piešinį apie tai, kaip jis jaučiasi, ko norėtų, apie ką svajoja. Taip pat galite 
pasiūlyti parašyti laišką draugui, artimiesiems (jei vaikas per mažas pats rašyti, pasisiūlykite 
užrašyti jo mintis) ar nupiešti jiems piešinį.  

 Negalite susitikti su artimaisiais ir draugais, tačiau reguliariai bendraukite su jais kitais būdais 
(telefonu, pokalbių programomis internetu). 

 Skaitykite vaikui ar kartu su juo pasakas. Magiškos istorijos su drąsiais herojais, laiminga 
pabaiga padės vaikui išgyventi karantino laikotarpį. 

 Atsiradęs vaiko netinkamas elgesys paprastai gali rodyti, kad yra nepatenkinti vaiko poreikiai 
ir pasikeitusi emocinė būsena. Taip pat tai gali būti susiję su tam tikrais vaiko raidos tarpsniais. 
Nereikėtų tikėtis, kad vaikas gebės įvardinti kodėl jis blogai elgiasi. Stebėkite ir tyrinėkite savo 
vaiko elgesį, nes tik nustatę priežastis galėsite vaikui padėti elgtis tinkamai. Jei kyla klausimų 
– galite pasitarti su specialistais telefonu (Jonavos PPT – 8 349 52866, darbo dienomis 8-12 
val. 12.45 – 17 val., Tėvų linija – 8 800 90012, darbo dienomis 11-13 val. ir 17-21 val.) 
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