
,,EMOCIN,,EMOCINĖĖS BS BŪŪSENOS IR JSENOS IR JŲŲ IIŠŠRAIRAIŠŠKAKA’’’’

PARENGPARENGĖĖ JURBARKO VAIKJURBARKO VAIKŲŲ LOPLOPŠŠELIO ELIO –– DARDARŽŽELIO ,,NYKELIO ,,NYKŠŠTUKASTUKAS’’’’
PRIEPRIEŠŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖĖ DALIA BALDALIA BALČČIUVIENIUVIENĖĖ



EMOCINEMOCINĖĖS BS BŪŪSENOS IR JSENOS IR JŲŲ IIŠŠRAIRAIŠŠKAKA

Kasdieniniame gyvenime nuolat matome kaip mus supantys Kasdieniniame gyvenime nuolat matome kaip mus supantys žžmonmonėės verkia, s verkia, 
juokiasi, rodo vienas kitam juokiasi, rodo vienas kitam ššvelnumvelnumąą, barasi, li, barasi, liūūdi ir ddi ir džžiaugiasi. Matome iaugiasi. Matome žžmonimoniųų
emocines bemocines būūsenas, isenas, išš kurikuriųų dadažžnai ir sprendnai ir sprendžžiame apie iame apie žžmogaus imogaus iššgyvenimus, gyvenimus, 
jausmus bei trojausmus bei trošškimus. Emocinkimus. Emocinėė iiššrairaišška greta ka greta žžmogaus bendravimo yra mogaus bendravimo yra 
svarbiausia priemonsvarbiausia priemonėė, padedanti suprasti , padedanti suprasti žžmonmonėėms vienas kitms vienas kitąą. . ŽŽmogaus mogaus 
saviraisaviraišškos galimybkos galimybėės yra dvejopos: s yra dvejopos: įįgimtos ir gimtos ir įįgytos.  Igytos.  Iššreikreikššti savo emocijas ti savo emocijas 
stengiamstengiamėės nuo mas nuo mažžumumėės. Ks. Kūūdikio verksmas gali ir neturdikio verksmas gali ir neturėėti konkretaus tikslo ti konkretaus tikslo –– tai tai 
tiesiog bendro nepasitenkinimo itiesiog bendro nepasitenkinimo iššrairaišška. Daka. Dažžnai vaiko pasakojimas apie nai vaiko pasakojimas apie įįvykius vykius 
dardaržželyje elyje –– padriki taupadriki taušškalai, nes svarbiausias tikslas yra ne papasakoti, o kalai, nes svarbiausias tikslas yra ne papasakoti, o 
iiššsikrauti. Apie penktus gyvenimo metus mes isikrauti. Apie penktus gyvenimo metus mes iššmokstame bendrauti kitais tikslais mokstame bendrauti kitais tikslais 
-- kkąą nors pranenors praneššti, siekdami tam tikro tikslo. ti, siekdami tam tikro tikslo. ŽŽmogaus emocijmogaus emocijųų iiššrairaišška turi didelka turi didelęę
biologinbiologinęę ir socialinir socialinęę reikreikššmmęę. Visi . Visi žžmonimoniųų socialiniai rysocialiniai ryššiai ir tarpusavio iai ir tarpusavio 
santykiai paremti emocijomis, kurios kitsantykiai paremti emocijomis, kurios kitųų žžmonimoniųų suprantamos jsuprantamos jųų iiššrairaišškos kos 
pagalba. pagalba. ŽŽmogus imogus iššgyvena platgyvena platųų emociniemociniųų bbūūsensenųų spektrspektrąą. Tos b. Tos būūsenos skiriasi senos skiriasi 
intensyvumu ir objektu, intensyvumu ir objektu, įį kurkurįį yra nukreiptos.yra nukreiptos.



EMOCINEMOCINĖĖS BS BŪŪSENOSSENOS

Emocinio gyvenimo Emocinio gyvenimo įįvairovvairovėė ir mir mūūssųų priklausomybpriklausomybėė nuo inuo iššgyvenimgyvenimųų kelia daug kelia daug 
klausimklausimųų::
Kam Kam žžmogui imogui išš viso reikia emocijviso reikia emocijųų ir jausmir jausmųų? Gal geriau vadovautis vien sveiku ? Gal geriau vadovautis vien sveiku 
protu, nes emociniai iprotu, nes emociniai iššgyvenimai kartais esti visai nenaudingi ir net trukdo gyvenimai kartais esti visai nenaudingi ir net trukdo 
bendrauti ar dirbti? O kartais kelia tik skausmbendrauti ar dirbti? O kartais kelia tik skausmąą ir rir rūūpestpestįį..
KodKodėėl l žžmonmonėės jaus jauččia? Nuo ko priklauso tai, kia? Nuo ko priklauso tai, kąą žžmogus imogus iššgyvena?  gyvena?  



EMOCINEMOCINĖĖS BS BŪŪSENOSSENOS

MMūūssųų norai ir jausmai yra neatsiejami. Labai svarbu moknorai ir jausmai yra neatsiejami. Labai svarbu mokėėti atpati atpažžinti savo inti savo 
emocijas  ir suprasti kokiemocijas  ir suprasti kokiąą informacijinformacijąą jos mums perduoda apie poreikijos mums perduoda apie poreikiųų
pripriėėmimmimąą, santykius su kitais , santykius su kitais žžmonmonėėmis.mis.
Emocijas sudaro:Emocijas sudaro:
1. Fiziologinis su1. Fiziologinis sužžadinimas;adinimas;
2. I2. Iššrairaišška;ka;
3. S3. Sąąmoningas imoningas iššgyvenimas.gyvenimas.



EMOCINEMOCINĖĖS BS BŪŪSENOSSENOS

Apie Apie žžmogaus imogaus iššgyvenamas emocijas dagyvenamas emocijas dažžniausiai sprendniausiai sprendžžiame iiame išš jo veido jo veido 
iiššrairaišškos. Veido ikos. Veido iššrairaišškos pasikeitimai vadinami mimika, kkos pasikeitimai vadinami mimika, kūūno judesiai no judesiai –– gestai, gestai, 
laikysena laikysena –– pantomimika. pantomimika. ŽŽmogaus imogaus iššororėė suteikia vertingos informacijos apie tai, suteikia vertingos informacijos apie tai, 
kokias ir kokio stiprumo emocijas ikokias ir kokio stiprumo emocijas iššgyvena.gyvena.
NorNorėėdami kontroliuoti savo emocijdami kontroliuoti savo emocijųų iiššrairaišškas pirmiausia turime mokkas pirmiausia turime mokėėti jas ti jas 
atpaatpažžinti. Reikinti. Reikėėttųų savsavęęs paklausti ,,Ks paklausti ,,Kąą aašš jaujauččiu? Ko aiu? Ko ašš noriu? Ko man trnoriu? Ko man trūūksta?ksta?’’’’.  .  
SupratSupratęę savo poreikius galime stebsavo poreikius galime stebėėti kaip jos valdo mti kaip jos valdo mūūssųų kkūūnnąą. Kiekvienas . Kiekvienas 
jausmas savitai pakeijausmas savitai pakeiččia mia mūūssųų savijautsavijautąą..



AFEKTASAFEKTAS

Afektu vadiname trumpalaikAfektu vadiname trumpalaikįį, stipr, stiprųų teigiamteigiamąą ar neigiamar neigiamąą emocinemocinįį iiššgyvenimgyvenimąą, , 
kurkurįį lydi organizmo ilydi organizmo iššoriniai bei vidiniai pakitimai. Jo ioriniai bei vidiniai pakitimai. Jo iššrairaišška priklauso nuo ka priklauso nuo 
žžmogaus. Tai gali bmogaus. Tai gali būūti labai intensyvi baimti labai intensyvi baimėė, stiprus , stiprus įįnirnirššis, dis, džžiaugsmas ar iaugsmas ar 
neviltis. Afektas neviltis. Afektas –– tai reakcija tai reakcija įį įįvykusivykusiąą situacijsituacijąą



AISTRAAISTRA

AistraAistra kaipkaip irir afektasafektas yrayra stiprusstiprus iiššgyvenimasgyvenimas. Aistros apimtas . Aistros apimtas žžmogus mogus 
koncentruojasi koncentruojasi įį savo aistros objektsavo aistros objektąą. Pvz.: aistringi krep. Pvz.: aistringi krepššinio  sirgaliai. inio  sirgaliai. 
Svarbiausias ,,Svarbiausias ,,aistruoliaistruoliųų’’’’bruobruožžasas –– aktyvi veikla juos dominanaktyvi veikla juos dominanččioje, aistrioje, aistrąą
keliankelianččioje aplinkoje.ioje aplinkoje.



BAIMBAIMĖĖ

BaimBaimėė kyla kyla žžmogui susidmogui susidūūrus su pavoju. Be baimrus su pavoju. Be baimėės bs būūtume lengvai patume lengvai pažžeideidžžiami. iami. 
Ji visada siejasi su konkreJi visada siejasi su konkreččiu aplinkos objektu ( asmeniu, daiktu, iu aplinkos objektu ( asmeniu, daiktu, įįvykiu ). Baimei vykiu ). Baimei 
bbūūdinga dinga įįtampa, susijaudinimas, pakittampa, susijaudinimas, pakitęęs suvokimas. Didels suvokimas. Didelėė baimbaimėė mamažžina ina 
žžmogaus veiklummogaus veiklumąą, slopina skausm, slopina skausmąą. Ta. Taččiau ji iau ji įįspspėėja ja žžmogmogųų apie grapie gręęsiantsiantįį pavojpavojųų, , 
skatina budrumskatina budrumąą, padidina jautrum, padidina jautrumąą, parengia b, parengia būūsimai veiklai. Baimsimai veiklai. Baimėė skirstoma skirstoma įį
tris formas: paprasta baimtris formas: paprasta baimėė, siaubas ir i, siaubas ir iššggąąstis. R. W. Emersonas teigia, jog stis. R. W. Emersonas teigia, jog 
žžmonmonėės gali bijoti beveik visko: ,, bijoti tiesos, bijoti likimo, bijs gali bijoti beveik visko: ,, bijoti tiesos, bijoti likimo, bijoti mirties, bijoti oti mirties, bijoti 
vienas kitovienas kito’’’’..



DEPRESIJADEPRESIJA

Depresija Depresija –– tai prisltai prislėėgta, ligta, liūūdna nuotaika, susijusi su poreikidna nuotaika, susijusi su poreikiųų sumasumažėžėjimujimu,,
motoriniu slopinimu bei psichikos aktyvumo sumamotoriniu slopinimu bei psichikos aktyvumo sumažėžėjimu. Tai ilgai trunkanti jimu. Tai ilgai trunkanti 
nelaimingumo bnelaimingumo būūsena. Depresijos kankinamo sena. Depresijos kankinamo žžmogaus niekas nedmogaus niekas nedžžiugina iugina –– nei nei 
anksanksččiau miau mėėgti ugti užžsisiėėmimai, nei darbai ar valgiai: dingsta prisirimimai, nei darbai ar valgiai: dingsta prisiriššimas prie mylimimas prie mylimųų
žžmonimoniųų, kankina bej, kankina bejėėgigišškumo jausmas, nuolatinis nuovargis. Esant depresinei kumo jausmas, nuolatinis nuovargis. Esant depresinei 
bbūūsenai senai žžmogus linkmogus linkęęs is išškreipti esamkreipti esamąą gyvenimo situacijgyvenimo situacijąą..



EMPATIJAEMPATIJA

EmpatijaEmpatija –– tai kito tai kito žžmogaus bmogaus būūsenos pajautimas, senos pajautimas, įįsijautimas sijautimas įį jo ijo iššgyvenimus, gyvenimus, 
poreikius, tarsi persikporeikius, tarsi persikėėlimas limas įį jo pasaulio supratimjo pasaulio supratimąą. . EmpatiEmpatišškaskas žžmogus moka mogus moka 
suprasti kitsuprasti kitąą žžmogmogųų, dom, domėėtis kitais, yra tolerantitis kitais, yra tolerantišškas.kas.



NERIMASNERIMAS

Nerimas Nerimas –– emocinemocinėė bbūūsena, kylanti dsena, kylanti dėėl grl gręęsiansianččio pavojaus, galimos io pavojaus, galimos įįtampos ar tampos ar 
baimbaimėės. Nerimo pries. Nerimo priežžastys primena baimastys primena baimėės atsiradimo pries atsiradimo priežžastis, taastis, taččiau skirtingai iau skirtingai 
nuo baimnuo baimėės, nerimo s, nerimo ššaltinio tiksliai nurodyti negalime. Nerimas analizuojamas ir altinio tiksliai nurodyti negalime. Nerimas analizuojamas ir 
apraapraššomas dviem lygiais:omas dviem lygiais:
1. Kaip 1. Kaip žžmogaus emocinmogaus emocinėė bbūūsena, laikinas emocinis procesas, kurio intensyvumas sena, laikinas emocinis procesas, kurio intensyvumas 
tam patam paččiam iam žžmogui gali keistis. Tai smogui gali keistis. Tai sąąmoningai suvokiamas subjektyvus grmoningai suvokiamas subjektyvus grėėsmsmėės s 
pojpojūūtis.tis.
2. Kaip asmenyb2. Kaip asmenybėės bruos bruožžas.as.
TyrinTyrinėėtojai nurodo kelettojai nurodo keletąą nerimo prienerimo priežžasasččiiųų: : įįvairios socialinvairios socialinėės problemos ( s problemos ( 
konfliktai namie ); rykonfliktai namie ); ryšškkūūs pasikeitimai s pasikeitimai žžmogaus gyvenime ( artimo mogaus gyvenime ( artimo žžmogaus mogaus 
mirtis, ligos, vedybos, skyrybos. Tai kasdieninio gyvenimo sunkumirtis, ligos, vedybos, skyrybos. Tai kasdieninio gyvenimo sunkumai bei mai bei 
problemos, nuolatinis laiko trproblemos, nuolatinis laiko trūūkumas, vienikumas, vieniššumas, finansinumas, finansinėė atsakomybatsakomybėė, , 
nepasitenkinimas darbu ).nepasitenkinimas darbu ).



NUOTAIKANUOTAIKA

Nuotaika Nuotaika –– tai beveik pastovi psichintai beveik pastovi psichinėė bbūūsena.sena.
RyRyšškesni ikesni iššgyvenimai staiga arba palaipsniui gali pakeisti nuotaikgyvenimai staiga arba palaipsniui gali pakeisti nuotaikąą. Bet ir . Bet ir 
nuotaika veikia patiriamus inuotaika veikia patiriamus iššgyvenimus. Ji paveikia mingyvenimus. Ji paveikia minččiiųų kryptkryptįį bei bei žžmogaus mogaus 
elgeselgesįį. Priklausomai nuo m. Priklausomai nuo mūūssųų nuotaikos tas pats nuotaikos tas pats įįvykis gali nudvykis gali nudžžiuginti, suerzinti, iuginti, suerzinti, 
nulinuliūūdinti.dinti.



STRESASSTRESAS

Stresas Stresas –– tai ilgai trunkanti nerimo ir tai ilgai trunkanti nerimo ir įįtampos btampos būūsena. Jo priesena. Jo priežžastimi gali bastimi gali būūti ti 
įįvairiausi ekstremalvairiausi ekstremalūūs poveikiai. Stress poveikiai. Stresąą sukeliantys aplinkos veiksniai vadinami sukeliantys aplinkos veiksniai vadinami 
stresoriais.  Stresas gali bstresoriais.  Stresas gali būūti: ti: 
Fiziologinis ( sukeltas Fiziologinis ( sukeltas ššalalččio, alkio, traumos, infekcijos );io, alkio, traumos, infekcijos );
Psichologinis ( kada Psichologinis ( kada žžmogus negali susitvarkyti su informacijos pertekliumi );mogus negali susitvarkyti su informacijos pertekliumi );
Emocinis ( kyla kai yra grEmocinis ( kyla kai yra grėėsminga situacija );sminga situacija );
Psichosocialinis ( sukelia konfliktai, nesPsichosocialinis ( sukelia konfliktai, nesėėkmkmėės, nelaims, nelaimėės, problemos s, problemos ššeimoje, eimoje, 
netikrumas dnetikrumas dėėl ateities ).l ateities ).
GedGedėėjimas jimas –– liliūūdesys susijdesys susijęęs su praradimu.s su praradimu.



EMOCIJEMOCIJŲŲ FUNKCIJOSFUNKCIJOS

IIšš žžmogaus emocinmogaus emocinėės bs būūsenos ir isenos ir iššrairaišškos suprantame, kad jam likos suprantame, kad jam liūūdna, reikia dna, reikia 
pagalbos, pvz.: verkia vaikas. Jis tarsi pasako, kad jam blogai.pagalbos, pvz.: verkia vaikas. Jis tarsi pasako, kad jam blogai. Jo emocijos atlieka Jo emocijos atlieka 
komunikacinkomunikacinęę funkcijfunkcijąą. Tai glaud. Tai glaudžžiai susijiai susijęę su emocijsu emocijųų iiššrairaišška. Pvz.: kalbka. Pvz.: kalbėėdami dami 
su verkiansu verkianččiu vaiku suiu vaiku sužžinome, kad jo mama kainome, kad jo mama kažžkur nukur nuėėjo ir ilgai negrjo ir ilgai negrįžįžta. ta. 
EmocijEmocijųų žženklas rodo kaip vaikas vertina situacijenklas rodo kaip vaikas vertina situacijąą. Vertinamoji emocij. Vertinamoji emocijųų funkcija funkcija 
žžmogui yra gyvybimogui yra gyvybišškai svarbi tuo, kad padeda atpakai svarbi tuo, kad padeda atpažžinti ir inti ir įįsissisąąmoninti ko mums moninti ko mums 
labiausiai trlabiausiai trūūksta ksta ššiuo momentu. Teigiamos emocijos rodo, kad miuo momentu. Teigiamos emocijos rodo, kad mūūssųų organizmas organizmas 
yra sveikas, kad myra sveikas, kad mūūssųų dvasinis gyvenimas mus tenkina.dvasinis gyvenimas mus tenkina.



EMOCIJEMOCIJŲŲ IIŠŠRAIRAIŠŠKAKA

Kiekvienas vaikas Kiekvienas vaikas ––asmenybasmenybėė. Sveiko vaiko nuotaika paprastai visuomet yra gera, . Sveiko vaiko nuotaika paprastai visuomet yra gera, 
ir, jeigu jis liir, jeigu jis liūūdi ar pyksta, tai daro ne be rimtos priedi ar pyksta, tai daro ne be rimtos priežžasties. Nervingas vaikas basties. Nervingas vaikas būūna na 
tai per daug linksmas, sujaudintas, tai sutriktai per daug linksmas, sujaudintas, tai sutrikęęs,  suglebs,  suglebęęs, apatis, apatišškas, abejingas. Jo kas, abejingas. Jo 
nuotaika greitai keinuotaika greitai keiččiasi. Tokie vaikai gali greitai kuo nors susiiasi. Tokie vaikai gali greitai kuo nors susižžavavėėti ir vykusiai ti ir vykusiai 
kkąą nors padaryti ( sukonstruoti, nupienors padaryti ( sukonstruoti, nupieššti ). Tati ). Taččiau susidomiau susidomėėjimas darbu greitai jimas darbu greitai 
pasikeipasikeiččia apatija, neveiklumu.ia apatija, neveiklumu.



Sveikas vaikas nori ir moka bendrauti su bendraamSveikas vaikas nori ir moka bendrauti su bendraamžžiais, o nervingas ne visuomet iais, o nervingas ne visuomet 
kolektyve randa savo vietkolektyve randa savo vietąą. Jie vengia bendr. Jie vengia bendrųų žžaidimaidimųų, yra u, yra užžsispyrsispyręę, u, užždari. Rasti dari. Rasti 
ir pair paššalinti priealinti priežžastis, sastis, sąąlygojanlygojanččias vaiko elgesio pakitimus, nelengva. Tik ias vaiko elgesio pakitimus, nelengva. Tik 
neskubus, nuolatinis, kantrus bendravimas su vaiku, leidneskubus, nuolatinis, kantrus bendravimas su vaiku, leidžžia tikia tikėėtis teigiamtis teigiamųų
rezultatrezultatųų..









NETEKTNETEKTĮĮ IIŠŠGYVENANTIS VAIKASGYVENANTIS VAIKAS

,, Vaikas,, Vaikas’’’’ ir ,, Mirtisir ,, Mirtis’’’’ atrodo du nesuderinami atrodo du nesuderinami žžododžžiai. Kad ir kaip noriai. Kad ir kaip norėėtume tume 
vaikvaikąą apsaugoti nuo skaudapsaugoti nuo skaudžžiiųų gyvenimo pasikeitimgyvenimo pasikeitimųų, deja, jie nei, deja, jie neiššvengiami. vengiami. 
Mirtis Mirtis –– pati skaudpati skaudžžiausia iiausia išš visvisųų pasikeitimpasikeitimųų. Kaip vaikui pavyks i. Kaip vaikui pavyks iššgyventi artimgyventi artimųų
žžmonimoniųų praradimpraradimąą priklauso ir nuo mpriklauso ir nuo mūūssųų.  Turime pad.  Turime padėėti suprasti, kad pasikeitimai ti suprasti, kad pasikeitimai 
neineiššvengiami kaip metvengiami kaip metųų laikai ar vaiko  ilaikai ar vaiko  iššaugti raugti rūūbai. Vaikas kaip netektbai. Vaikas kaip netektįį gali gali 
suprasti draugo isuprasti draugo iššvykimvykimąą gyventi kitur, savo augintinio praradimgyventi kitur, savo augintinio praradimąą. Vaiko . Vaiko 
suvokimas yra kitoks, negu suaugusisuvokimas yra kitoks, negu suaugusiųųjjųų. . ČČia labai gali padia labai gali padėėti pedagogai. Vienas iti pedagogai. Vienas išš
pagalbos bpagalbos būūddųų tyrintyrinėėti ir domti ir domėėtis viskuo, kas nauja. Ramioje aplinkoje vaikas tis viskuo, kas nauja. Ramioje aplinkoje vaikas 
leidleidžžiasi iasi įį pokalbpokalbįį apie mirtapie mirtįį. Vaikai iki penkeri. Vaikai iki penkeriųų metmetųų nesuvokia mirties nesuvokia mirties 
negrnegrįžįžtamumo.  Nuo penkeritamumo.  Nuo penkeriųų, , ššeeššerieriųų metmetųų jie pradeda suprasti, kad mirjie pradeda suprasti, kad miręęs negali s negali 
atgyti. Prieatgyti. Prieššmokyklinio ammokyklinio amžžiaus vaikai leidiaus vaikai leidžžiasi iasi įį žžaidimus, kuriuose kas nors ,, aidimus, kuriuose kas nors ,, 
mirmiršštata’’’’. Jiems baisi ne pati mirtis, bet suaugusiojo reakcija . Jiems baisi ne pati mirtis, bet suaugusiojo reakcija įį jjąą. . 



Artimo Artimo žžmogaus mirtis vaikui sukelia krizmogaus mirtis vaikui sukelia krizęę. Jis negali jaustis saugus. Mirus . Jis negali jaustis saugus. Mirus 
artimam artimam žžmogui ir suaugmogui ir suaugęęs, ir vaikas is, ir vaikas iššgyvena gedulgyvena geduląą. Vaikas gali jausti kalt. Vaikas gali jausti kaltęę, , 
manyti, jog tmanyti, jog tėėtis ar mama mirtis ar mama mirėė, kad jis j, kad jis jųų neklausneklausėė. Atsiranda pyktis, nes vaikas . Atsiranda pyktis, nes vaikas 
nesupranta kodnesupranta kodėėl jl jįį paliko. Negerai daro suaugusieji meluodami, nuslpaliko. Negerai daro suaugusieji meluodami, nuslėėpdami nuo pdami nuo 
vaiko artimo vaiko artimo žžmogaus mirtmogaus mirtįį. Vaikui sakoma, jog mama i. Vaikui sakoma, jog mama iššvyko, tada vaikas pyksta, vyko, tada vaikas pyksta, 
kad ji ilgai negrkad ji ilgai negrįžįžta. Kartais suaugusieji slepia mirusiojo daiktus, nuotraukas, beta. Kartais suaugusieji slepia mirusiojo daiktus, nuotraukas, bet t 
vaikui jvaikui jųų reikia, nes galima su jais kalbreikia, nes galima su jais kalbėėtis, itis, iššsakyti savo mintis. Taip jie palaiko sakyti savo mintis. Taip jie palaiko 
ryryššįį su brangiu su brangiu žžmogumi. Netekus artimo mogumi. Netekus artimo žžmogaus kasdieninis vaiko gyvenimas mogaus kasdieninis vaiko gyvenimas 
turturėėttųų kuo makuo mažžiau keistis. Pedagogas labai gali padiau keistis. Pedagogas labai gali padėėti tokiam vaikui, nes artimieji ti tokiam vaikui, nes artimieji 
gyvena prislgyvena prislėėgti praradimo jausmgti praradimo jausmųų. Dar. Daržželyje vaikas praleidelyje vaikas praleidžžia didia didžžiiąąjjąą dienos dienos 
daldalįį, tod, todėėl pedagogas gali matyti jo poreikius.l pedagogas gali matyti jo poreikius.



KodKodėėl apie tai prakalbau? l apie tai prakalbau? ŠŠiemet tokiiemet tokiąą netektnetektįį patyrpatyrėė ššeeššerieriųų metmetųų grupgrupėės s 
ugdytinis. Netikugdytinis. Netikėėtai nuo pandeminio gripo mirtai nuo pandeminio gripo mirėė jo mamytjo mamytėė. Berniukas tapo piktas, . Berniukas tapo piktas, 
agresyvus, pradagresyvus, pradėėjo skriausti savo draugus. jo skriausti savo draugus. ŽŽaisdavo aisdavo žžaidimus, kuriuose kas nors aidimus, kuriuose kas nors 
,,mir,,miršštata’’’’. Paai. Paaišškkėėjo, jog berniukas pyksta ant jjo, jog berniukas pyksta ant jįį palikusios mamytpalikusios mamytėės. Paais. Paaišškino, kino, 
kad jis susirgo pirmas ir ukad jis susirgo pirmas ir užžkrkrėėttėė mamytmamytęę. Jis pasveiko, o mamyt. Jis pasveiko, o mamytėė –– ne. ne. 
IIššsikalbsikalbėėjome su vaiku, paaijome su vaiku, paaišškinome, kad jis kinome, kad jis ččia nekaltas, kad jis nia nekaltas, kad jis nėėra vienas. ra vienas. 
Nors jam dabar sunku, bet aplink daug gerNors jam dabar sunku, bet aplink daug gerųų draugdraugųų. Tada jis prabilo apie namuose . Tada jis prabilo apie namuose 
likusius daiktus. Susitarlikusius daiktus. Susitarėėme, kad juos galme, kad juos galėės atsines atsineššti ti įį grupgrupęę. Sekant. Sekantįį rytrytąą atatėėjo jo 
apsimovapsimovęęs mamyts mamytėės kojins kojinėėmis ir visiems jas rodmis ir visiems jas rodėė, kas tik u, kas tik užžeidavo eidavo įį grupgrupęę..



NETEKTNETEKTĮĮ IIŠŠGYVENANTIS VAIKASGYVENANTIS VAIKAS

SekantSekantįį kartkartąą įį grupgrupęę atsineatsineššėė mamytmamytėės pinigins piniginęę, pasid, pasidžžiaugiaugėė, kad jam atiteko , kad jam atiteko 
mamytmamytėės telefonas. ,, Mas telefonas. ,, Mažųžųjjųų meistriukmeistriukųų’’’’ mugei  berniukas atnemugei  berniukas atneššėė dar mamytdar mamytėės s 
darytdarytąą darbeldarbelįį, o j, o jįį įįsigijusiam vaikui  paaisigijusiam vaikui  paaišškinome, kad kinome, kad ččia brangus darbelis ir jia brangus darbelis ir jįį
reikreikėėttųų laikyti pagarbiai ir  ilaikyti pagarbiai ir  iššsaugoti  kuo ilgiau Taip pat isaugoti  kuo ilgiau Taip pat iššsiaisiaišškinome kodkinome kodėėl jis l jis 
vengia lankyti mamytvengia lankyti mamytėės kaps kapąą. Pasirodo jis tikrai jaut. Pasirodo jis tikrai jautėė pyktpyktįį, kad ji j, kad ji jįį paliko. paliko. 
Nereikia stabdyti gedulo proceso, reikia domNereikia stabdyti gedulo proceso, reikia domėėtis vaiku, nepalikti jo vienatvtis vaiku, nepalikti jo vienatvėėje. je. 
Vaiko ir motinos iVaiko ir motinos iššsiskyrimas labiausiai  paveikia emocinsiskyrimas labiausiai  paveikia emocinįį vaiko vystymvaiko vystymąąsi. si. 
Pedagogas gali tapti artimu vaiko draugu. Reikia sukurti tarpusaPedagogas gali tapti artimu vaiko draugu. Reikia sukurti tarpusavio pasitikvio pasitikėėjimjimąą, , 
ssąžąžininguminingumąą, atvirum, atvirumąą. Eidamas . Eidamas įį aikaikššteltelęę ar ar įį salsalęę ššis berniukas visada pribis berniukas visada pribėėga ir ga ir 
paduoda rankpaduoda rankąą auklauklėėtojai, nes jam taip yra saugiau. Vaiko elgesys pasitaistojai, nes jam taip yra saugiau. Vaiko elgesys pasitaisėė, jis , jis 
apsiprato su esama padapsiprato su esama padėėtimtim ,geba valdyti savo emocijas. Nereikia tokiam vaikui ,geba valdyti savo emocijas. Nereikia tokiam vaikui 
sudaryti isudaryti iššimtiniimtiniųų ssąąlyglygųų, nes nuo to kent, nes nuo to kentėės kiti, kuriems tai nepatiks.  Labai s kiti, kuriems tai nepatiks.  Labai 
svarbu nesivadovauti vien gailessvarbu nesivadovauti vien gailesččiu, paaiiu, paaišškinti, kad sunku ne tik jam, bet ir jo kinti, kad sunku ne tik jam, bet ir jo 
draugams.  Geriausia pasistengti  suprasti vaikdraugams.  Geriausia pasistengti  suprasti vaikąą, palaikyti j, palaikyti jįį, pad, padėėti bendrauti ti bendrauti 
lygiavertilygiavertišškai.kai.



PAMPAMĖĖGTASIS ROKENROLASGTASIS ROKENROLAS



MEDITUOJAMEMEDITUOJAME



EMOCIJEMOCIJŲŲ VALDYMAS. PRATIMAS ,, PAVIRSKIME AKMENIUVALDYMAS. PRATIMAS ,, PAVIRSKIME AKMENIU’’’’



RELAKSACIJARELAKSACIJA


	,,EMOCINĖS BŪSENOS IR JŲ IŠRAIŠKA’’��
	EMOCINĖS BŪSENOS IR JŲ IŠRAIŠKA
	EMOCINĖS BŪSENOS
	EMOCINĖS BŪSENOS
	EMOCINĖS BŪSENOS
	AFEKTAS
	AISTRA
	BAIMĖ
	DEPRESIJA
	EMPATIJA
	NERIMAS
	NUOTAIKA
	STRESAS
	EMOCIJŲ FUNKCIJOS
	EMOCIJŲ IŠRAIŠKA
	NETEKTĮ IŠGYVENANTIS VAIKAS
	NETEKTĮ IŠGYVENANTIS VAIKAS
	PAMĖGTASIS ROKENROLAS
	MEDITUOJAME
	EMOCIJŲ VALDYMAS. PRATIMAS ,, PAVIRSKIME AKMENIU’’
	RELAKSACIJA

