
KAIP REAGUOTI Į VAIKO PYKTĮ? 

 

 

 

 

 

            Piktas vaikas  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyktis – būtina ir natūrali organizmo reakcija, 

kurią kartkartėmis svarbu pajusti. Tai pavojaus 

signalas, skatinantis reaguoti jeigu kažkas 

negerai. 

 

Pyktis nėra nei geras, 

nei blogas, jis tiesiog 

yra, svarbu išmokti jį 

tinkamai jį išreikšti. 

 

dažniausiai nelaimingas, nesaugumo 

jausmą išgyvenantis žmogus. Pyktį 

ankstyvajame ikimokykliniame ir 

mokykliniame amžiuje pyktis gali būti 

reakcija į įvairias situacijas šeimoje ir 

už jos ribų: brolių seserų atsiradimas, 

tėvų skyrybos, konfliktai šeimoje, 

bendraamžių atstūmimas ar pan. 

Tinkamos pykčio 

raiškos neišmokstama 

savaime, ją reikia 

ugdyti 

 

Kaip mes mokoma vaikus 

išreikšti pyktį priklauso 

nuo kultūrinių savybių, taip 

pat kaip mus pačius 

auklėjo mūsų tėvai. 

 



 

 

 

 

 

                                                  Pyktį išmokstame valdyti iš savo tėvų 

 

 

 

                                                          

                                                     

 

 

 

 

Pyktis skirtingais amžiaus tarpsniais 

 Nuo 1 iki 2 

metų 

Nuo 2 iki 3 metų Nuo 3 iki 4 metų Nuo 4 iki 5 metų Nuo 6 iki 7 metų Nuo 8 iki 10 

metų 

Vaiko gebėjimas 

perteikti 

emocijas iš 

esmės apsiriboja 

fiziniais 

veiksmais: 

rėkimu, 

kandžiojimus, 

pliaukšėjimu 

Vaikas priešinasi 

autoritetui ir 

išbando tėvus 

viską neigdamas 

Vaikas pradeda 

gebėti bendrauti 

verbaliai ir gali 

savo 

nepasitenkinimą 

išreikšti žodžiais. 

Jis geba suprasti 

kodėl kažkas yra 

draudžiama 

Pyktį lydi 

pirmieji 

keiksmažodžiai ir 

agresyvus 

elgesys. Vaikas 

sutinka, kad jo 

poreikiai gali būti 

patenkinami ne iš 

karto jam 

paliepus 

Jis teigia savo 

asmenybę ir 

viskam turi 

atsakymą. Jis 

pamažu išmoksta 

valdyti savo 

emocijas be tėvų 

pagalbos 

Vaikas atranda 

gyvenimą 

bendruomenėje ir 

išgyvena 

pirmuosius 

konfliktus. Jis 

įrodinėja savo 

įsitikinimus 

tėvams 

Suaugę turi mokintis 

atpažinti savo 

emocijas (sustoti, 

atpažinti,  „pagauti“ 

save, įsivardinti tai 

Kaip suaugęs 

asmuo reaguoja į 

aplinką, taip ir 

vaikai reaguos; 

 

Reikia skirti laiko 

nusiraminimui, 

atsitraukimui nuo 

situacijos, kad 

nepratrūktume; 

 

Bandyti suprasti 

vaiką nepaisant 

savęs, nes vaikas gali 

jaustis visai kitaip nei 

man atrodo 

 Kaip aš išreiškiu 

savo pyktį = taip  

išreikš ir mano 

vaikas 

 

Kas vyksta SUPYKUS ? Kiekvieną emociją lydi 

fiziologiniai ir biologiniai pokyčiai. Supykus 

padidėja adrenalino kiekis, širdis ima plakti 

stipriau, keičiasi kvėpavimo ritmas., kūną užlieja 

karštis. Natūralu, kad šie pokyčiai sutrikdo 

vaiką, save išreikšti jis tegali rėkdamas ir 

verkdamas. 

 

 

 



            Nebrandžios pykčio raiškos pasekmės 

 Vaikas griauna bendravimo santykius, neturi artimų kontaktų, nes jis tuos artimus draugus 

nuvertina, mėgsta pasityčioti, nori parodyti pranašumą ir ateina toks laikas, kad vaikai 

nebenori su tokiu žmogumi kurti draugiškų santykių, lieka tik paviršutiniškas bendravimas. 

 Gali atsirasti psichologinių, psichosomatinių, depresinių sutrikimų. Pykčio energiją toks 

žmogus nukreipia į save ir dėl to prastai jaučiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taisyklės, padėsiančios tinkamai išreikšti pyktį: 

 

Padėti vaikui atpažinti pyktį: „Aš matau, kad tu pyksti“; 

 

Padėti priimti pyktį: „ Normalu pykti“, „Aš irgi tavo vietoje pykčiau“; 

 

Jeigu vaikas negali tuo metu kalbėti, leisti jam nusiraminti, pabūti vienam ir tik tada kalbėtis; 

 

Jeigu patys tėvai jaučiasi neramiai, jiems patiems būtina nurimti ir tik tada kalbėtis su vaikais, kartu 

ieškoti sprendimų. 

 

Pykčio užgniaužimas 

formuojasi nuo pat mažens. 

Jeigu vaikas supyksta ir jis 

yra atstumiamas, tuomet 

vaikui tarsi duodamas 

signalas „Aš negaliu pykti“, 

jis pradeda visus jausmus 

užgniaužti savyje. 

 

 

Vaikas turi pykti! 

 

Vaikas gali 

pykti! 

 

 

Pyktis – natūrali 

emocinė iškrova 



 

 

Kai jaučiame, kad tarp vaiko ir tėvų kyla įtampa: 

Įsisąmoninkite kas atsitiko, įsivardinkite sau; 

Atsitraukite iš situacijos; 

Nereaguokite impulsyviai; 

Nusiraminkite sau priimtinai būdais ir tik tada kalbėkite. 

 

 

 

 

 

DAUGIAU KALBĖKIMĖS! 

DAUGIAU ŠYPSOKIMĖS! 

DAUGIAU DŽIAUKIMĖS! 

Parengta pagal: 

V. Mažeikienė „Kai augti sunku“ 

M. Deny „Pyktis kasdieniniai patarimai ir gudrybės“ 

A. Blandė, E. Gudelienė „Vaikas pokyčių kelyje“ 

Šeimos santykių instituto seminaro „Pyktis. Kaip tinkamai jį išreikšti?“ medžiaga. 

 

Parengė Auksė Venckutė-Ivanauskė 

 

Prisiminkime paprastą, bet labai galingą žodį 

„ATSIPRAŠAU“. Mes mokome šiuo žodžiu naudotis savo 

vaikus, bet kartais stabtelėkime ir pagalvokime, gal patys 

karts nuo karto turėtumėme šį žodį ištarti savo vaikui už 

tai, kad jo neišgirdome,  nesupratome, pasijuokėme iš jo, 

neteisingai apkaltinome, pakėlėme balsą....viskas prasideda 

nuo labai paprastų dalykų. 

 

 


