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vau!!!!

Mielieji mano,
Džiaugiuosi, kad turite galimybę skaityti naujausią mūsų bičiulį - laikraštuką
„Želmonautą“, kuris skirtas ir vaikučiams, ir tėveliams, ir pedagogams, ir seneliams. Esame
mėginimų kelyje, todėl šį leidinuką tobulinsime visi kartu, stengsimės, kad jo lauktumėte, kad jis
Jums patiktų, kad jame rastumėte viską, kas vyksta, kas įdomu, kas nauja. Kiekvienas ieškojimas
- tai tobulinimas ir paties savęs, ir supančios aplinkos. Tikiuos, kad ir mūsų vaikučiams įdėtos
pasakos, personažo Želmio nuotykiai, jo skrynelės užduotys bus įdomios.
Jo skaitmeninį formatą rasite mūsų tinklalapyje www.zelmenelis.lt , o pasiūlymus,
idėjas galite siųsti el. paštu: ldzelma@gmail.com. Jūsų iniciatyvų, nuotraukų, užduočių labai
labai lauksime.
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Miega
turbūt po
pasakos

Sekite pasakas vaikams...Pasaka – nuostabus būdas išlaisvinti vaiko mintis, pažinti gėrį ir blogį,
vaikas pradeda suvokti tekstą, skatinamas rišlusis pasakojimas.
Augdamas mažylis tik pradeda susipažinti su pasaulio dėsniais. Pasitelkus pasakų elementus,
pasaulio suvokimas tampa suprantamesnis, o tai, ko negalima suprasti, apgaubiama stebuklo
skraiste. Tai lemia kūrybingą ir originalų vaiko mąstymą.
Idealu, jei vaikas girdi mamos ar tėčio sekamas pasakas gyvai. Mažyliui be galo svarbu
prisiglausti prie mylimo žmogaus, girdėti jo balsą, saugiai išgyventi įvairiausias emocijas. Kai
mama šalia, nebaisios jokios “pabaisos”.

E. Mieželaitis
Zuikis Puikis
Šimtas zuikių susirinko — net žalia girelė linko.
Pakalbėję, pasitarę, jie mokyklą atidarė.
Ir zuikienė nuo Vyžūnų leido mokslan savo sūnų.*
Zuikė triūsė, maudė, prausė ilgaūsį ilgaausį.
Siuvo kelnes ir liemenę,
O liemenėje — kišenę.
Kepuraitę jam uždėjo, į mokyklą palydėjo.
Jis — kuprinę ant pečių ir nurūko takučiu.
Bėga zuikis. žydi gėlės.
— Neviliokit, nevalia.—
Ir nukūrė pievele.
Pabėgiojęs atsidūsta.
Mato didelį kopūstą.
— Oi broleli ilgaūsi, kaipgi tu nevalgęs būsi? —
Zuikis lapą nusilaužė, nusilaužė ir sugraužė.
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Prisivalgęs zuikis sėdi.
Gera būtų pailsėti.
Ir zuikutis mikliai dumia pamiegoti į pakrūmę.
Šildė, kaitino saulutė.
O pavėsy zuikis pūtė.
Piktą Sargį.
Zuikis spruko nuo Sargiuko ir kad rūko, tai nurūko.
Pabėgėjęs dar truputį, mato— atslenka laputė.
— Sveikas, zuiki, kur bėgioji?
Gal pašoksim klumpakojį?
— Neturiu aš laiko, sese, nes einu į pirmą klasę.
— Valandėlę patrepsėsi ir į klasę dar suspėsi.
— Lape snape, nevilioki.
Ar tu moki zuikių šokį?
— Šen, zuikuti, mes pašoksim, patrepsėsim ir išmoksim.
— Tebūnie kaip tu Sakai:
Gal pažaiskim neilgai.—
Pasikvietę senį ežį, griežt armonika paprašė.
Juodas varnas dūdą pūtė, smuiką čirpino lakštutė.
Pilkas vilkas būgną mušė, net giružė ošė, ūžė.
Zuikis šoko, ūsą raitė. šoko, trypė laputaitė.
šoko, trypė, op op op, mato — saulė
Vakarop...
Dumia zuikis iš lankos,
Čiulba ulba volungėlės.
— Argi oras Ne puikus? Bėgtum lėktum į laukus.
Zuikis puikis tol miegojo, kol sargiukas jam sulojo.
Zuikis — strykt akis pramerkė ir pamatė
Neišmokęs pamokos.
Kitą rytą jis pirmasis jau sukiojosi prie klasės.
Pamokas išmokę puikiai,
Susirinko klasėj zuikiai.
Sėdi klasėje po du, rašo zuikiai be klaidų.
Susigūžęs zuikis sėdi. gal nekvies atsakinėti?
Jis kamputy susiriečia. mokytojas jį pakviečia.
— Paskaityki, ilgaausi, apie žvirblį ir kaliausę.—
Zuikis puikis net iškaito, kad knygelės nepaskaito.
Visą dieną vakar šoko ir skaityti neišmoko.
— Zuiki puiki, skeltanosi, pasimokyk, tai žinosi.—
Mokytojas raito, suka
Zuikiui Puikiui dvejetuką.
Žiūri zuikis į dienyną ir galvelę panarina.
Sėda jis į savo vietą. Ašarėlė ūsais rieda.
Daug zuikučių, daug mažų juokias: — zuiki, negražu!.. —
Zuikis puikis bus kitoks: Nesimokęs jis nešoks.
Tėtis bus patenkintas Zuikio puikio penketais.
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Zuikių klasėj aš lankiausi ir mačiau ten ilgaausį.
Zuikis mokosi gerai!
Pasakyk, kaip tu darai?

Vasario mėnesį lopšelis-darželis „Želmenėlis“ pradėjo priešmokyklinių grupių
vaikų dalyvavimu Kauno miesto parodoje „Mano Kauno miestas“. „Linelio“, „Aguonėlės“ ir
„Rūtelės“ grupių vaikai puikiai pasirodė tarp 19 dalyvavusių Kauno m. ikimokyklinio ugdymo
įstaigų.
Vasario 16-ąją darželio vaikai paminėjo kurdami upę, kurioje plukdė savo pagamintus
laivelius, žiūrėdami multimedija parengtą vaizdo pateikčių filmą apie Lietuvą ir žaisdami
tautinius žaidimus. Nuo pačių mažiausių iki vyriausiųjų priešmokyklinukų vaikai dainavo ir
šoko, džiaugdamiesi, kad jie auga laisvoje Lietuvoje.
Vasario 17 d. į l/d „Želmenėlį“ atvyko „Velnio užeiga“ su Lašininiu ir Kanapiniu ir
pakvietė visą darželio bendruomenę vyti žiemą iš kiemo. Kažką jau reikėjo daryti, nes pavasario
labai laukia visi vaikai ir tėveliai. Šoko velniai ir dainavo, garavo karšta arbata ir skalsiai kvepėjo
blynais, kol žiema išsigandus pasitraukė iš
„Želmenėlio“ kiemo.
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Pirmąsyk per l/d „Želmenėlio“ 40-ies metų gyvavimo istoriją vasario 20 d. buvo
suorganizuota šimtadienio šventė priešmokyklinukams. Likus 100-ui dienų iki vaikus
išlydint į mokyklą, įteikiant jiems darželio, į kurį nori kiekvienas vaikas pažymėjimą,
šimtadienio kalendorių ir kartu suvalgant 100 grybukų kupstą. Jaunesnieji ugdytiniai ėmė
intervių iš vyresniųjų jiems linkėdami sėkmės ir primindami, ką jie daržely atliko labai
sėkmingai.

Po Užgavėnių šventės vaikučiai dalijosi fotografijomis, kokius blynus kepė namuose,
kaip šventė Užgavėnes su tėveliais. Daugiau nei 70 nuotraukų papuošė darželio foje kūrybinėje
foto-parodoje „Aš ir blynai“ .

Patys skaniausi blynai buvo renkami visų, ir džiaugiamasi, kad jie būtų įdomūs ir
tėveliams. Vaikai, eidami koridoriumi, dalijosi su draugais, kurie blynai kepti jų namuose.
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Vasario 24 d. mūsų darželis pakvietė jungtis į eko projektą „Meškučio Kubušo gamtos
mylėtojų klubas“ , kuriame dalyvauja 184 Lietuvos darželiai. Knygutes, kurias išleido UAB
„Osama“, Lietuvos švietimo pagalbos asociacija ir mūsų darželis pristatė direktorė Lina ir pats
meškutis Kubusas, pasikvietęs draugę Bitę-Ritę.

Mes džiaugiamės, kad esame darželio, į kurį nori kiekvienas vaikas bendruomenė. Mums
patinka, kad mūsų savitumas- tai ugdymas personažų ir teatrinių elementų pagalba.

DARŽELINUKAS IR TAISYKLĖS: REALU AR?
Kartais reikalavimas laikytis taisyklių ir standartų vaikus gali erzinti, tačiau ilgainiui
bręsdami jie supranta, kad tėvai tokiu būdu nori ne pakenkti ar nubausti, bet priešingai – rūpinasi
jų gerove. Kai vaikus taisyklių mokome nuosekliai ir aiškindami, jie supranta, ko iš jų tikimasi ir
kaip derėtų pasielgti vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje. Tačiau norint pasiekti, kad
ikimokyklinio amžiaus vaikai laiku įsisavintų svarbiausias elgesio taisykles ir standartus bei iš jų
gautų maksimalią naudą ateičiai, reikia atkreipti dėmesį į keletą svarbių aspektų, kuriuos ir
apžvelgsime šiame straipsnyje.
Taisykles šeimoje kurti ir kontroliuoti, ar jų yra laikomasi, turi abu tėvai. Tai
reiškia, kad prieš paskelbdami naujas taisykles vaikams, tėvai dėl jų pirmiausia turi susitarti
tarpusavyje. Kitu atveju vaikams bus labai sunku suprasti, kaip jiems derėtų elgtis ir kieno
taisyklės yra „geresnės“ ar „svarbesnės“ – motinos ar tėvo.
Mokydamiesi taisyklių, vaikai tikisi, kad jų laikysis ir tėvai, kurių elgesys jiems yra
pavyzdžiu. Kuomet patys tėvai nepaklūsta elgesio standartams ir taisyklėms, neverta tikėtis, kad
ir vaikas elgsis kitaip. Suprantama, tai nereiškia, kad vaikai gali nurodinėti, kokių taisyklių turėtų
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laikytis tėvai. Norint pasiekti teigiamą rezultatą, labai svarbu kurti ir išlaikyti artimą ryšį su
vaikais. Tik tuo atveju, jeigu vaikai jaus, kad gali visiškai pasitikėti savo tėvais, jie pasitikės ir
tėvų taisyklėmis.
Laikytis taisyklių vaikus reikia pradėti pratinti kiek įmanoma anksčiau. Tyrimai
rodo, kad, jeigu vaikas pratinamas prie prašymų laikytis taisyklių ikimokykliniame amžiuje, tai ir
vėlesniame amžiuje jis juos priima lengviau. Net ir labai maži vaikai jau gali patys padėti dantų
šepetuką atgal į tam skirtą indelį ar po miego susilankstyti savo pižamą bei pasidėti po pagalve.
Taigi pradėti reikia nuo nesudėtingų, bet svarbių prašymų. Vaikai pirmiausia turi pajusti, kad
taisyklės ir standartai apskritai egzistuoja.
Kelkite vaikui pagrįstus reikalavimus. Pavyzdžiui, taisyklė „visada dalintis žaislais su
kitais vaikais“ daugeliui ikimokyklinukų yra sunkiai įgyvendinama. Akivaizdu, kad ir suaugę
nėra visada linkę dalintis savo daiktais net tada, kai jų to prašoma. Taigi ir vaikai turi tam tikrą
nuosavybės jausmą, kurio pažeisti negalima.
Vaikui turi būti palikta teisė išsirinkti kokį nors savo mėgstamiausią žaislą, su kuriuo
žaisti galėtų tik jis vienas (pavyzdžiui, lėlę ar mašinėlę). Tokį žaislą jis turi būti skatinamas
laikyti specialioje, tik jam vienam žinomoje vietoje, kad jo nematytų kiti mažylio kambaryje
besilankantys vaikai. Jeigu vaikas supras, kad jis privalo dalintis kai kurias žaislais, bet tuo pačiu
turi teisę nesidalinti jam pačiais brangiausiais, ši taisyklė bus labiau pagrįsta. Vaikas išmoks, kad
jeigu jis gerbia kitų vaikų nuosavybės teises, atitinkamos jo teisės irgi bus gerbiamos.
Geriausia, ką gali padaryti suaugę, matydami, kad vaikas visiškai nenori dalinis jokiais
savo žaislais, tai skatinti mažylį įsivaizduoti, kaip jaučiasi kitas, negalėdamas gauti, ko nori. Taip
pat galima klausti vaiko, kaip jis pats jaustųsi, jeigu kitas mažylis turėtų kokį nors įdomų žaislą ir
neduotų jam su juo pažaisti. Be to, galima atkreipti dėmesį, kad kai kuriais žaislais dalintis ir
žaisti dviese ar keliese yra daug smagiau.
Nustatant bet kokias taisykles ar reikalavimus, visada reikia sudaryti galimybę
vaikui išsiaiškinti, kodėl jie reikalingi. Pavyzdžiui, vaikui gali būti visiškai neaišku, kodėl gi
vakarais reikėtų susitvarkyti žaislus. Tokiu atveju galima paaiškinti, kad jeigu žaislai bus sumesti
į krūvą ir mėtysis bet kur, ant jų gali kas nors užlipti ir juos sulaužyti, sutvarkytus žaislus bus
galima lengvai rasti, kai jų skubiai prireiks, žaislai turi savo lentynėles ar dėžutes ir norėtų ten
laukti vaiko, kol jis miegos ar žais su kitais žaislais.
Bet kokias taisykles ir standartus vaikui reikia išsakyti tiesiogiai, žiūrint jam į akis ir
niekur neskubant. Būtina rasti tinkamą momentą. Pranešti apie naujų taisyklių įvedimą nėra
logiška tada, kai vaikas yra įsitraukęs į mėgstamą žaidimą ar dėl ko nors sunerimęs. Visada
svarbu išsiaiškinti, ar vaikas tikrai supranta, kas jam yra sakoma.
Nustatykite tokius standartus ir taisykles, kurios neviršytų vaiko galimybių. Iš pirmo
žvilgsnio tai atrodo akivaizdu, tačiau kartais tėvai perlenkia lazdą. Pavyzdžiui, vaikams neretai
yra sunku išlikti ramiems, ypač tada, kai jie yra įsijautę į kokį nors žaidimą. Gali būti, kad
krykštavimas ir atvira emocijų raiška kaip tik ir yra vienas svarbiausių žaidimo elementų,
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teikiančių didžiausią pasitenkinimą vaikams. Šiuo atveju daug racionaliau yra prašyti, kad vaikai
žaistų šiek tiek ramiau, bet ne kad visai nutiltų.
Dauguma apibendrintų taisyklių yra labai naudingos. Pavyzdžiui, šeimoje gali būti
tiksliai nustatytas laikas, kada vaikams reikia eiti miegoti, kiek galima žiūrėti televizorių, kada
reikia eiti valgyti, apibrėžta, kaip laikytis higienos normų ir kaip elgtis viešose vietose.
Tačiau kai kurios bendro pobūdžio, nekonkrečios taisyklės vaikus gali labiau supainioti
nei duoti jiems naudos. Taip yra todėl, kad ikimokyklinukams itin sunku suprasti, kada jas
taikyti, o kada – ne. Pavyzdžiui – taisyklė „visada paklusti suaugusiųjų reikalavimams“. Nuolat
tai kartodami, vaiką galime supainioti. Pavyzdžiui, jam gali būti neaišku, ar privalo paklusti
paties vaiko interesams prieštaraujantiems atsitiktinai sutiktų suaugusiųjų išsakytiems
reikalavimams. Taigi su vaikais visada reikia aptarti taisyklės galiojimo ribas ir tai, kad taisyklė
gali turėti išimčių.
Būkite pasirengę įdėti nemažai darbo ir pastangų, ypač pačioje pradžioje. Kartais yra
daug lengviau pasiduoti, nusileisti ir padaryti už vaiką tai, ką jis pagal šeimos taisykles turėtų
atlikti pats. Tačiau tokiais atvejais visada būtina prisiminti, kad reikalavimas laikytis taisyklių
daug labiau susijęs ne su tuo, kas vyksta čia ir dabar, bet su tuo, ko vaikas išmoksta ateičiai, kai
jūsų priežiūros ir kontrolės galimybės bus kur kas menkesnės. Pavyzdžiui, jeigu nepavyksta
išmokyti vaiko draugiškai ir konstruktyviai spręsti konfliktus ikimokykliniame amžiuje, tai,
tapus paaugliu, jaunuoliu ar suaugusiu, tokia užduotis jam bus dar sunkesnė.
Labai svarbu vaiką mokyti paklūsti elgesio standartams ir taisyklėms nuosekliai bei
sistemingai. Negalime tikėtis, kad vaikai, tik išgirdę suaugusiųjų nurodymus, paklusniai ims jų
laikytis. Juk ir suaugusieji negali iš karto paklūsti visoms taisyklėms, nes tam reikia išsiugdyti
tam tikrus įpročius.
Pavyzdžiui, jeigu iš vaikų reikalaujama taikiai spręsti ginčus, nesiveliant į fizinę kovą, jį
pirmiausia būtina išmokyti pastebėti tokias situacijas, kai gali kilti grėsmė įsivelti į muštynes
(pakeltas balsas, pyktis), tada – mokyti atrasti problemos priežastį (per ilgai žaidžiamas
žaidimas, koks nors vaikas nepriimamas žaisti, visi nori žaisti su vienu žaislu), o galiausiai –
mokyti ieškoti sprendimo (pakeisti žaidimą, imtis kito žaidimo, trumpam užsiimti kuo nors
ramesniu, atsinešti daugiau žaislų, kad visiems užtektų). Taigi vaikų galimybės laikytis taisyklių
yra susijusios su jų gebėjimu spręsti bendravimo problemas.
Mokant vaikus paklūsti standartams ir taisyklėms, labai svarbus yra tėvų
budrumas. Vaikai paprastai pasižymi gana gerais gebėjimais išvengti nepageidaujamo tėvų
dėmesio ir elgtis ne pagal jų nurodytas taisykles. Taigi tėvai šeimoje turėtų sukurti aplinką,
kurioje išvengti taisyklių laikymosi būtų neįmanoma. Labai svarbu, kad tėvai ir vaikai lengvai
prisimintų visas namuose galiojančias taisykles ir visiems būtų aišku, kas jų nesilaiko. Priešingu
atveju vaikų galvose susiformuos nuostata – „tėvų nustatytų taisyklių galima ir nesilaikyti“.
Formuojant šeimos taisykles būtina įtraukti ir pačius vaikus, kad jie jaustųsi
prisidėję prie jų kūrimo. Vaikai tampa tarsi taisyklių bendraautoriais, o tai padeda jiems jų
laikytis. Tokiu būdu vaikai nebemano, kad taisyklės jiems yra primestos tėvų. Pavyzdžiui, jeigu
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vaikui sakoma, kad televizorių galima žiūrėti vieną valandą per dieną, jam galima palikti teisę ir
netgi paskatinti pasirinkti, kada ir ką jis norės žiūrėti iš jam leistinų programų. Jeigu vaiko
prašoma susitvarkyti savo žaislus, vaikas privalo turėti galimybę nuspręsti (arba bent jau turėti
įtakos sprendžiant), kur ir kaip tvarkingai išdėlioti savo žaislus.
Išsakant vaikui reikalavimus dėl elgesio standartų ar taisyklių, būtina tą daryti
labai konkrečiai, kad vaikas žinotų, ko tiksliai yra reikalaujama. Pavyzdžiui, net ir toks
reikalavimas kaip „susitvarkyti savo žaislus“ jam gali būti pernelyg abstraktus. Tikėtina, kad
vaikas labai skirtingai supranta sąvokas „tvarka“ ir „susitvarkyti“. Vaikui bus daug aiškiau, jei
jam bus liepta tiesiog susidėti žaislus į žaislų dėžes.
Labai svarbu, kad vienu metu vaikui būtų pasakomas vienas reikalavimas ar
prašoma laikytis vienos taisyklės, bet ne kelių iš karto. Gali būti, kad vaikas nesugebės
suprasti, ką ir kada jis turi padaryti bei susipainios, jeigu jam išsakysime tokį reikalavimą
– „baik žaisti, susitvarkyk žaislus, išsivalyk dantis ir eik miegoti“. Ikimokyklinio amžiaus
vaikų gebėjimas prisiminti ir laikytis keleto taisyklių iš karto ar paeiliui yra ribotas.
Taigi norint, kad vaikas kurioje nors srityje įsisavintų keletą susijusių taisyklių,
reikia elgtis labai nuosekliai. Tarkime, kyla problemų dėl ėjimo miegoti tvarkos. Vieną dieną,
atėjus miego laikui, galime prašyti, kad vaikai tiesiog ramiai eitų į savo miegamąjį kambarį. Gali
būti, kad ir savo kambaryje vaikai toliau norės žaisti ar triukšmauti. Tačiau skubėti iš vaikų
reikalauti visko iš karto negalima. Tik kai pavyksta įtvirtinti pirmąją taisyklę, kad nustatytu laiku
prieš miegą vaikai turi būti savo kambariuose, galime išsakyti ir kitą – kad atėjus į kambarį,
reikia nusivilkti drabužius, tada nusiprausti prieš miegą, o vėliau – vaikams keletą dienų
apsipratus su naujais reikalavimais – galima pradėti prašyti, kad nurodytu laiku jie nuosekliai
įvykdytų visus anksčiau minėtus veiksmus.
Vaikui reikalavimus reikia stengtis išsakyti tik vieną arba kuo mažiau kartų.
Priešingu atveju vaikai labai greitai perpranta, kad taisyklės laikytis nereikia tol, kol tėvai jos
nepakartoja dešimt ar daugiau kartų. Taip mokymas laikytis taisyklių gali tapti sunkiu,
monotonišku ir kartais beprasmiu darbu.
Ikimokyklinio amžiaus vaikui gali užtrukti keletą sekundžių ar net minučių, kad suprastų, ko iš
jo reikalaujama. Todėl visada labai svarbu suteikti vaikui galimybių ir laiko įgyvendinti tai, ko iš
jo prašoma. Tėvai, nuolat stebėdami vaiką, gali patys išsiaiškinti, kiek konkrečiai laiko vaikui
užtrunka suprasti ar prisiminti senai žinomą ar naują taisyklę.
Tėvai turėtų surasti būdų, kaip priversti vaikus paklusti nedelsiant, kuomet jiems
gresia pavojus. Pavyzdžiui, garsiai ištarę „Ne“ arba „Stop“, kai vaikas žengia žingsnį į gatvę,
pilną važiuojančių automobilių, ar ruošiasi sugriebti karštą verdantį puodą, mes galime greitai
sustabdyti vaiko nepageidaujamą elgesį. Tačiau, jeigu tėvai yra įpratę nuolat rėkti ant vaiko,
siekdami įtvirtinti įvairias daugiau ar mažiau svarbias taisykles ir elgesio standartus, vaikui
pasidaro sunku suprasti, ar konkrečiu metu jis pažeidžia itin svarbią taisyklę bei kokios gali būti
to pasekmės. Taigi turime siekti, kad vaikas suprastų, kad egzistuoja ne tik taisyklių visuma, bet
ir taisyklių hierarchija, kur yra svarbesnių ir mažiau svarbių taisyklių.
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Labai svarbu vaikui leisti nesutikti su jūsų išsakomais reikalavimais arba detaliau
pasiaiškinti jų prasmę. Tačiau tą reikia daryti labai subtiliai. Pavyzdžiui, jeigu vaikas
protestuoja prieš taisyklę, kad nustatytu metu reikia eiti miegoti, galime jam iš pradžių šiek tiek
nusileisti ir pažadėti aptarti jo nepasitenkinimą tada, kai nueisime į jo miegamąjį kambarį. Kaip
ir suaugę, vaikai gali turėti rimtų priežasčių, kodėl kartais negali laikytis vienokių ar kitokių
taisyklių.
Sudarydami galimybę vaikams konstruktyviai reikšti savo nuomonę dėl taisyklių, galime
išmokyti savo vaikus, kad patys geriausi sprendimai gali būti priimti tik tada, kai atsižvelgiama į
visų nuomonę, kad kartais galima priimti ir kompromisinių sprendimų. Tačiau visgi, jeigu vaikui
nepavyksta jūsų įtikinti argumentuojant, būtina reikalauti, kad jis laikytųsi jūsų nustatytų
taisyklių. Tokiu būdu, jis turės galimybę suprasti, kad viskam yra ribos ir kad nepaisant to, kad
jis ko nors nori, galutinius sprendimus priima tėvai.
Kai vaikas įvykdo jūsų reikalavimą, visada būtina nedelsiant jį už tai pagirti. Tą
galima padaryti dar tada, kai jis vykdo taisyklę arba iš karto po to, kai ją įvykdo. Tokio
paskatinimo atidėti negalima. Kuo vėliau vaikas pajunta, kad tėvai teigiamai įvertino tai, kad jis
tinkamai pasielgė, tuo mažesnį poveikį turi paskatinimas. Pavėluotai išsakytas įvertinimas gali
neturėti ir jokio poveikio vaiko norui toliau laikytis taisyklės.
Norint išmokyti vaiką paklusti taisyklėms, būtina gerai pažinti jį patį, jo norus ir poreikius. Už
tam tikrų taisyklių laikymąsi vaiką galima paskatinti išpildant kai kuriuos iš jų.

Apibendrinimas ir rekomendacijos













Prieš paskelbdami kokias nors naujas taisykles vaikams, tėvai dėl jų pirmiausia turi
susitarti tarpusavyje.
Norėdami, kad vaikai laikytųsi taisyklių, tėvai turi patys tapti taisyklių laikymosi
pavyzdžiais.
Siekiant įtvirtinti taisykles šeimoje, labai svarbu kurti ir išlaikyti artimą kontaktą su
vaikais.
Laikytis taisyklių vaikus reikia pratinti kiek įmanoma anksčiau.
Nustatant bet kokias taisykles ar reikalavimus, visada reikia sudaryti galimybę vaikui
išsiaiškinti, kodėl jie yra išsakomi. Su vaikais visada reikia aptarti taisyklės galiojimo
ribas ir tai, kad ji gali turėti išimčių.
Būtina surasti tinkamą momentą pateikti taisykles.
Nustatykite tokius standartus ir taisykles, kurios atitiktų vaiko gebėjimus.
Labai svarbu vaiką nuosekliai ir sistemingai mokyti paklūsti elgesio standartams ir
taisyklėms. Būkite pasirengę įdėti daug pastangų, ypač pačioje pradžioje.
Tėvai šeimoje turėtų sukurti aplinką, kurioje išvengti taisyklių laikymosi būtų
neįmanoma.
Formuojant šeimos taisykles būtina įtraukti ir pačius vaikus, kad jie jaustųsi prisidėję prie
taisyklų kūrimo.
Vaikui reikalavimus dėl elgesio standartų ar taisyklių būtina išsakyti labai konkrečiai, kad
vaikas žinotų, ko tiksliai iš jo reikalaujama.
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Labai svarbu, kad vienu metu vaikui būtų nurodomas vienas reikalavimas ar prašoma
laikytis vienos taisyklės, bet ne kelių iš karto.
Labai svarbu vaikui leisti nesutikti su jūsų išsakomais reikalavimais arba paprašyti
detaliau pasiaiškinti jų prasmę.
Kai vaikas įvykdo jūsų reikalavimą, visada būtina nedelsiant jį už tai pagirti.
Už tam tikrų taisyklių laikymąsi vaiką galima paskatinti išpildant kai kuriuos jo norus.
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1. Beauchat K.A., Blamey K.L., Walpole S. The building blocks of preschool success. New
York, The Guilford Press: 2010.
2. Borba M. The big book of parenting solutions: 101 answers to your everyday challenges
and wildest worries. US, Jossey-Bass: 2009.
3. Gaffney M., Conway A., Andrews P., Fitzgerald F. Parenting. A handbook for parents.
Dublin, Town house: 1991.
4. Maroni L. Understanding 4–5-Year-Olds. London, Jessica Kingsley Publishers, 2007.
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Šaltinis: www.ikimokyklinis.lt
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Kalba
želmeniukai, pats
girdėjau...

Išsivaliau dantis, tai dabar kaip auksiniai, net į akis šviečia (Liutauras)
Mes visi panašūs tuo, kad turim kailį ( Klaudijus)
Man gerklėj dabar dantis auga ( Liutauras)
Jei kitas kalba, ant viršaus kalbėti negalima ( Tomas)
Man jau sukišo auklėtoja į pilvą kelnes ( Tomas)
Dabar greitojininkai atvažiavo ( Erikas)
Auklėtoja, aš buvau labai karšiuota ( Gabrielė)
Gražų sapną snapavau ( Milda)
Kas jūs tokie?- Trijų Karalių šventėje klausia pavaduotoja vaikų.
- Aušra ir Rūta- tai Karaliai, o mes- liemenukai- paaiškina Milda .
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-Mama kodel tavo pilvas toks didelis?
-Supranti vaikeli ten tavo broliukas yra.
-Tai ka tu jį suvalgei?!

Artėjant Kaledoms Petriukas atskuba pas mamą.
- Gali išbraukti traukinį iš norų sąrašo! Ką tik atsitiktinai radau tokį patį tavo miegamajame!

Mama klausia dukters:
- Dukrele, o kur visos bandelės?
- Nežinau, bet daugiau taip nedarysiu...

Tėtis klausia dukros:
- Ar gerai, dukrele, matai su naujais akiniais?
- Taip, mama!
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Kovo mėn.
gimusieji prašom
atsistot

Sveikinu kovo mėn. gimusius „Želmenėlio“ vaikučius:
Dominyką, Viltę, Dovydą iš „Saulutės“ grupės;
Kotryną, Pauliną iš „Papartėlio“ grupės;
Grytę, Gretą, Klaudijų, Armandą iš „Rugelio“ grupės;
Luką, Lukreciją iš „Linelio“ grupės;
Matą, Mildą, Vytautą iš „Dobilėlio“ grupės;
Rusnę iš „Žirniuko“ grupės;
Justiną iš „Rūtelės“ grupės;
Gustą iš „Ramunėlės“ grupės;
Ugnę , Viltę iš „Pakalnutės“ grupės;
Gustą iš „Ramunėlės“ grupės;
Adrijaną iš „Aguonelės“ grupės;
Projektų vadovę Saulę ir auklėtoją Virginiją Vidmantienę

“Želmonauto“ redakcija: Saulė , Rima, Ievutė. Išleidžiant daug padėjo auklėtojos Rasa,
Laimutė, Rūta ir Birutė.
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