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„VAIKAI NIEKADA NEATSIMINS 
MATERIALIŲ DALYKŲ, 

KURIAIS JUOS APRŪPINATE, 
TAČIAU JIE VISUOMET 

ATMINS, KAD JUOS 
MYLĖJOTE“

Richardas L. Evinsas



Svarbus pedagogų uždavinys yra ugdyti įgimtus 
gabumus ir talentus, leisti pajusti vidinį pasitenkinimą
ir sėkmę, jausti skatinimo ir padrąsinimo pusiausvyrą.

Pagrindinis lankančio darželį mažylio poreikis 
yra saugumas ir ramybė.

Vaiko emocinei sveikatai labai svarbūs:
Fizinis prisilietimas;
Malonūs žodžiai;
Švelni globa.



NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
ĮVYKSTA DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ:

Vaiko prigimtinio judrumo – jie aktyvūs, smalsūs, 
tyrinėja aplinką;
Pasaulis nėra saugi vieta;
Tėvams sunku numatyti, kaip pasielgs vaikas bet 
kuriuo momentu;
Vaikai nežino skirtumo tarp to, kas linksma ir kas 
pavojinga.



NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
DAŽNIAUSIAI ĮVYKSTA:

Anksti ryte, kai visi skuba, ruošiasi, pusryčiauja, 
eina į darbą arba kai vaikai jau atsikėlę, o tėvai dar 
ne;
Vakare, kai tėvai užsiėmę ir ruošia vakarienę, kai 
visi pavargę, irzlūs;
Vasarą, kai vaikai lauke ir sunkiau juos pastebėti;
Kai šeima pergyvena sunkų periodą – kas nors 
serga, kraustomasi į kitą butą, prarandamas 
darbas.



MOKYKIME VAIKUS PASIRŪPINTI SAVIMI.

STEBĖKIME VAIKĄ – kuo daugiau jam 
skirsime dėmesio, tuo mažiau įvyks 
nelaimingų atsitikimų. 

MŪSŲ TIKSLAS – suteikti vaikams žinių ir 
suformuoti įgūdžius, kurių jiems reikės 
namuose, kieme, gatvėje. Svarbu,  kad bet 
kur būdami vaikai elgtūsi saugiai, neieškotų
pavojingų nuotykių.



Svarbiausia – vaikai turi būti auklėjami 
saugioje aplinkoje
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Jei aJei ašš auklauklėčėčiau savo vaikiau savo vaikąą iišš naujo,naujo,
PirPirššttąą naudonaudoččiau pieiau pieššimui, o ne grimui, o ne grūūmojimui.mojimui.
MaMažžiau peikiau peikččiau, bet daugiau bendrauiau, bet daugiau bendrauččiau.iau.
MaMažžiau valandas skaiiau valandas skaiččiuoiuoččiau, bet daugiau jiau, bet daugiau jųų jam atiduojam atiduoččiau.iau.
MaMažžiau kiiau kiššččiausi, bet daugiau riausi, bet daugiau rūūpinpinččiausi.iausi.
Daugiau keliauDaugiau keliauččiau ir aitvarus leisiau ir aitvarus leisččiau.iau.
NustoNustoččiau vaidinti rimtiau vaidinti rimtąą, o tik rimtai , o tik rimtai žžaisaisččiau.iau.
Daugiau aplDaugiau aplėėkkččiau laukiau laukųų ir daugiau pamatyir daugiau pamatyččiau iau žžvaigvaigžžggžžiiųų..
DaDažžniau apsikabinniau apsikabinččiau, bet maiau, bet mažžiau stumdyiau stumdyččiau.iau.
MaMažžiau iau nesukalbmanesukalbma, bet da, bet dažžniau palenkiama bniau palenkiama būčūčiau.iau.
Pirmiausia susitvarkyPirmiausia susitvarkyččiau save, o ne namiau save, o ne namąą..
MaMažžiau kalbiau kalbėčėčiau apie meiliau apie meilęę galiai, bet daugiau apie MEILgaliai, bet daugiau apie MEILĖĖS S 

GALIGALIĄĄ..

Diana Loomans
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