
            
  

 

Daugeliui vaikų šių dienų palydovu tampa baimė ir nerimas. Kaip žinia, tai gali 

turėti neigiamos įtakos vaikų emocinei ir psichologinei savijautai. Nors nerimas yra natūralus 

jausmas ir įvairiais gyvenimo etapais padeda įveikti sunkumus, tačiau jis tampa problema, kai 

jo lygis yra per aukštas.  

 

Kai vaikas jaučia per didelį nerimą, jam sunku natūraliai elgtis, laisvai kalbėti, 

klausyti, užmegzti pažintį, pasakyti savo nuomonę. Nerimas ir baimės gali sukelti miego 

sutrikimus, trikdyti prisitaikymą prie aplinkos, apsunkinti santykius su draugais ar šeimos 

nariais, mažinti pasitikėjimą savimi, trukdyti įgyti naujų įgūdžių bei prisitaikyti prie aplinkos 

keliamų reikalavimų.  

 

 

Požymiai, kad vaikas patiria pernelyg didelį nerimą: 

 

- Pykčio proveržiai, agresija, neramumas, irzlumas. 

- Drovumas, baikštumas, atsiskyrimas, verksmingumas. 

- Bendravimo,  prisilietimų vengimas. 

- Nuolatinis nerimas dėl dalykų, kurie gali įvykti ar įvyks ateityje. 

- Pasyvumas ar nenustygimas vietoje. 

- Pesimizmas ir neigiamas mąstymas. 

- Nepasitikėjimas savimi, susikaustymas. 

- Psichosomatiniai simptomai (galvos ir pilvo skausmai, įsitempę raumenys, 

   prakaitavimas, širdies plakimo sustiprėjimas, miego ir apetito sutrikimai). 

 

 

         Kaip šeimoje kovoti su baimėmis ir nepasiduoti užklupusiam nerimui? 

  

  

 

                         Atidžiai stebėkite savo vaiką, jo emocijas ir elgesį. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parengė  psichologė Daina Lideikienė 

Apkabinkite, pabučiuokite 

savo vaiką. Tai veikia kaip 

padrąsinimas, nuraminimas, 

skatina abipusį pasitikėjimą. 

yra labai svarbūs gerai vaiko 

savijautai. 

Kalbėkite atvirai ir 

vaikui suprantamai apie 

tai, kas jam kelia nerimą. 

Neslėpkite svarbių dalykų, 

bet ir nedramatizuokite. 

Išlikite ramūs ir stenkitės 

nuraminti vaiką. 

Skatinkite vaikus užsiimti 

aktyvia veikla, žaisti 

judrius žaidimus, kartu 

atlikti buities darbus. 

 

Skatinkite vaiką išsakyti 

savo jausmus. Bendraukite 

ir nenuvertinkite jo baimių. 

Kreipkitės pagalbos į 

psichologą, jei manote, 

kad jūsų vaikas per stipriai 

nerimauja, jaudinasi.  

Įveskite tvarką , struktūrą. 

Nerimastingiems vaikams 

sunku gyventi šeimoje, 

kurios gyvenimo stilius 

spontaniškas, chaotiškas. 

 

Būkite  itin kantrūs, jei 

vaikas sudirgęs. Stenkitės 

bendraujant su vaikais 

nesusierzinti, išlaikyti 

pozityvumą.  

Prisiminkite malonius 

prisiminimus, kurie veikia 

raminamai (kelionių 

nuotraukos, linksmos 

istorijos). 

Skatinkite vaikus 

atsipalaiduoti (tai gilus 

kvėpavimas, rami muzika, 

spalvinimas, piešimas, 

dėlionės).   

Kai jūsų vaikas 

nerimauja ir bijo 


