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PastebPastebėėkime kiekvieno vaiko kime kiekvieno vaiko 
individualybindividualybęę, skirtingum, skirtingumąą, , 
matykime tokius kokie yra, o ne matykime tokius kokie yra, o ne 
tokius kokius nortokius kokius norėėtume matyti.tume matyti.

Žinom, kad:
• visi vaikai skirtingi;
• skiriasi pažinimo procesų tempas 
ir stilius;
• skiriasi charakteris, 
temperamentas, patirtis šeimoje.



KKąą turime turime žžinoti?inoti?

pedagogas turi gerai papedagogas turi gerai pažžinoti inoti 
vaiko vaiko ššeimeimąą;;
gerai igerai iššmanyti apie vaikmanyti apie vaikųų
asmenybasmenybėės tipus;s tipus;
nuo vaiko poreikinuo vaiko poreikiųų tenkinimo tenkinimo 
prasideda individualizuotas prasideda individualizuotas 
ugdymas.ugdymas.



Pedagogikos ir psichologijos Pedagogikos ir psichologijos 
teoretikai J.teoretikai J.RonsseauRonsseau, J., J.LockesLockes, , 
MontaigneMontaigne teigia, kad yra svarbu teigia, kad yra svarbu 
ugdyti kiekvienugdyti kiekvienąą vaikvaikąą atskirai ir atskirai ir 
individualiai. J.individualiai. J.RonsseauRonsseau remiasi remiasi 
principu, kad vaiko principu, kad vaiko vystymvystymąąsissis
yra savaiminis vyksmas, pagal yra savaiminis vyksmas, pagal 
savo prigimties dsavo prigimties dėėsnius. snius. 

Nei auklėjimas, nei švietimas negali 
padaryti iš vaiko to, ko jie nori.



Organizuojant individualOrganizuojant individualųų ugdymugdymąą, , 
auklauklėėtojai svarbu:tojai svarbu:

• planavimas;
• bendravimas;
• poreikių lankstumas;
• priemonių atranka;
• būdinga spontaniška  
individualizacija.



Individualus ugdymas(sis) Individualus ugdymas(sis) 
ikimokyklinikimokyklinėėje je įįstaigoje vyksta kai staigoje vyksta kai 
atsiatsižžvelgiama velgiama įį vaiko ivaiko iššsivystymo lygsivystymo lygįį
ir planuojama tokia veiklos apimtis, ir planuojama tokia veiklos apimtis, 
kuri ukuri užžtikrina kiekvieno vaiko tikrina kiekvieno vaiko 
ssėėkmingkmingąą vystymvystymąąsi.si.
Vaiko individualų ugdymą(si) sąlygojantys 
veiksniai:
• šeimos kultūra ir tradicijų įvairovė;
• vaikų amžiui būdingi vystymosi ypatumai;
• vaikų išsivystymo lygis;
• charakteris ir temperamentas;
• lytis;
• individualumo stilius;
• pomėgiai.



Vaiko ugdyme didelis vaidmuo Vaiko ugdyme didelis vaidmuo 
tenka tenka ššeimai. Pirmieji vaiko eimai. Pirmieji vaiko 
ugdytojai ugdytojai –– ttėėvai, vvai, vėėliau liau 
ikimokyklinikimokyklinėė įįstaiga, mokykla.staiga, mokykla.

Individualus ugdymas sėkmingas 
jeigu auklėtoja bus susipažinusi ne 
tik su šeima, bet taip pat gerai 
išmanys vaikų asmenybės tipus.



Temperamentas yra svarbi Temperamentas yra svarbi 
žžmogaus psichologinimogaus psichologiniųų ypatybiypatybiųų
charakteristika.charakteristika.

Temperamentas Temperamentas –– pastovios pastovios 
asmenybasmenybėės savybs savybėės , s , 
pasireipasireišškiankianččios  psichiniios  psichiniųų
reireišškinikiniųų intensyvumu, tempais, intensyvumu, tempais, 
pastovumu.pastovumu.

Bene labiausiai paplitęs žmonių
skirstymas į keturis tipus: 
sangvinikus, cholerikus, 
melancholikus, flegmatikus.



Temperamentai humanistinTemperamentai humanistinėėje je 
pedagogikoje traktuojami, kaip pedagogikoje traktuojami, kaip 
vienas ivienas išš žžmogaus esmmogaus esmėės s 
popožžymiymiųų. . 
Svarbi nuostata Svarbi nuostata –– neprienepriešštarauti, tarauti, 
nelaunelaužžyti temperamentyti temperamentųų, o eiti , o eiti 
kartu su jais labai atsargiai ir kartu su jais labai atsargiai ir 
iiššradingai juos veikiant.radingai juos veikiant.

Pedagogai turi gerai išmanyti vaikų
asmenybės tipus.



SvarbuSvarbu
temperamentas, tai tokia vaiko temperamentas, tai tokia vaiko 
savybsavybėė nepasiduodanti nepasiduodanti 
auklauklėėjimui ir keitimuijimui ir keitimui
Kaip padėti vaikams, jų tėveliams 
ir sau
• susipažinti, supažindinti su 4 
temperamentų tipais (sangvinikai, 
cholerikai, melancholikai, flegmatikai);
• būtinai į juos atsižvelgti;
• ugdyti asmenybės bruožus, bet 
nereikalauti iš vaiko ko jis nesugeba;



ŽŽinokite,  vaikai inokite,  vaikai sangvinikaisangvinikai, yra labai , yra labai 
judrjudrūūs. Jie visada pasirengs. Jie visada pasirengęę dalyvauti dalyvauti 
bet kokioje veikloje, ibet kokioje veikloje, išš kart imasi kart imasi 
daug dalykdaug dalykųų. J. Jųų judesiai, mimika judesiai, mimika 
iiššrairaišškingi, kingi, įįvairvairūūs, gyvi. Emocionals, gyvi. Emocionalūūs, s, 
greit greit ““įįsitraukiasitraukia”” įį situacija ir isituacija ir išš jos jos 
pasitraukia. pasitraukia. ŽŽaidime linkaidime linkęę keisti savo keisti savo 

vaidmenvaidmenįį. M. Mėėgsta bgsta būūti lyderiaisti lyderiais..
Nereikalauti
Kad taptų pastovesni, 
žaidimuose laikytųsi instrukcijų.



CholerikamsCholerikams bbūūdingas labai didelis dingas labai didelis 
nervinis ir psichinis aktyvumas, gana nervinis ir psichinis aktyvumas, gana 
energingi, judesiai grieenergingi, judesiai griežžti ir ryti ir ryžžtingi. tingi. 
ViskViskąą iiššgyvena labai stropiai ir gyvena labai stropiai ir 
audringai. Impulsyvaudringai. Impulsyvūūs. Ms. Mėėgsta gsta 
bendrus masinius bendrus masinius žžaidimus, patys aidimus, patys 
organizuoja ir aktyviai dalyvauja iki organizuoja ir aktyviai dalyvauja iki 
galo. galo. ŠŠie vaikai uie vaikai užžgaulgaulūūs, js, jųų
nuoskaudos ir pyknuoskaudos ir pykččio bio būūsenos senos 
pastovios, ilgai trunkanpastovios, ilgai trunkanččios.ios.
Nereikalauti

Ilgai ir kruopščiai dirbti, 
būti santūresniu, netriukšmauti.



MelancholiMelancholišškoko tipo vaiko tipo vaiko 
aktyvumas menkas. aktyvumas menkas. 
Labai jausmingi, savo jausmus Labai jausmingi, savo jausmus 
reireišškia daug silpniau negu kiti kia daug silpniau negu kiti 
vaikai.vaikai.
Nereikalauti

Drąsesnio bendravimo.

Reikia
Švelniai skatinti domėtis 

aplinka, įžvelgti gerąsias aplinkos
savybes. Taip išmoksta būti 

atviresni, drąsiau jaučiasi.



FlegmatikFlegmatikųų benbendras aktyvumas dras aktyvumas 
palyginti menkas. Jausmai palyginti menkas. Jausmai 
ramramūūs, kiek tik s, kiek tik įįmanoma manoma ššiame iame 
amamžžiuje, jie gilesni nei kitiuje, jie gilesni nei kitųų
vaikvaikųų. Tokie vaikai ma. Tokie vaikai mažžiau linkiau linkęę įį
bendravimbendravimąą, nieko nelie, nieko nelieččia, ia, 
neuneužžkalbina. Nelinkkalbina. Nelinkęę įį judrius, judrius, 
triuktriukššmingesnius mingesnius žžaidimus. aidimus. 
Paprastai bPaprastai būūna geros nuotaikos.na geros nuotaikos.
Nereikalauti
Būti judriu ir energingu.



IIŠŠVADOS:VADOS:
dalis vaikdalis vaikųų skirtingskirtingumumųų priklauso nuo priklauso nuo 
įįgimto temperamento;gimto temperamento;

tiesioginiuose aukltiesioginiuose auklėėtojos ir vaiktojos ir vaikųų
santykiuose, ugdytojai pasantykiuose, ugdytojai pažžinus vaiko inus vaiko 
temperamenttemperamentąą lengviau ilengviau iššsiaisiaišškinti kinti 
įįvairius ugdytinivairius ugdytiniųų poelgius, ipoelgius, iššvengti vengti 
nesusipratimnesusipratimųų galingalinččiiųų kilti ikilti išš asmens asmens 
individualybindividualybėės nepas nepažžinimo;inimo;

vienokios ar kitokios temperamento 
savybės atsispindi asmenybės 
jausminiame gyvenime;



temperamentas savotitemperamentas savotišškai kai 
““nuspalvinanuspalvina”” asmenybasmenybėės s 
charaktercharakterįį, valios ir sugeb, valios ir sugebėėjimjimųų
pasireipasireišškimus, kimus, įįtakoja veikltakoja veikląą, , 
bendradarbiavimo bbendradarbiavimo būūdus.dus.
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