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Emocijos - tai įgimta kiekvieno 

žmogaus visumos dalis. Pirmąsias 

emocijas reiškiame jau 

kūdikystėje: šypsena, kai gera ir 

malonu; krykštavimas, agavimas 

ar gugavimas, kai linksma ir 

jauku; ašaros - kai liūdna, 

nesaugu, nėra šalia artimųjų 

užjaučiančio, padrąsinančio 

žvilgsnio. 

Vaiko emocinį intelektą ugdyti 

reikia pradėti nuo pat mažumės, 

tai yra namuose ir vaikų darželyje 

– dar iki išėjimo į platesnę 

socialinę aplinką. 

Tėvai turi svarbų vaidmenį vaiko 

emocinio intelekto lavinime. 

Matydami, kaip tėvai ar auklėtojos 

reaguoja į savo jausmus, vaikai 

gali išmokti ir patys panašiai elgtis 

analogiškose situacijoje. 

Prasti socialiniai įgūdžiai ypač 

išryškėja, kada vaikai bando 

susidraugauti. Tokie vaikai nori 

dalyvauti kitų veikloje, bet 

pasirenka klaidingą taktiką. 

Populiarūs vaikai prie 

nepažįstamų bendraamžių linkę 

artėti palaipsniui, kontaktas 

paprastai pradedamas žodžiu 

(klausiant, komentuojant). Todėl 

užsimezgusias vaikų draugystes 

būtina vertinti rimtai. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 

susidomi fantazijos žaidimais su 

įsivaizduojamais draugais, kuria 

nebūtas istorijas. Tai leidžia 

vaikui saugiai išbandyti įvairius 

vaidmenis ir jausmus, subręsti 

bendravimui su kitais. 

Prie pagrindinių emocijų paprastai 

priskiriamas pyktis, liūdesys, 

baimė, tačiau jau ikimokykliniame 

amžiuje atsiranda: 

pasididžiavimas, gėda, kaltė ir kt. 

Vaiko pasirengimas mokyklai 

priklauso nuo gebėjimo mokytis. 

 

Gebėjimai priklauso nuo: 

1) Pasitikėjimo. Vaiko 

tikėjimo , kad jam labiau 

pasiseks negu nepasiseks, 

kad suaugusieji jam padės. 

2) Smalsumo. Tai džiaugsmas 

ką nors sužinoti. 

3) Sąmoningumo. Noro ir 

gebėjimo daryti įtaką bei 

atkakliai veikti. 

4) Savikontrolės. Gebėjimo 

prisitaikyti ir valdyti savo 

veiksmus. 

5) Ryšių su kitais žmonėmis. 

Gebėjimo užmegzti  su 

kitais žmonėmis ir jaustis ,  



6) kad esi suprastas  ir pats 

supranti kitus. 

7) Gebėjimo bendrauti. Noro 

ir gebėjimo žodžiais pateikti 

savo mintis ir idėjas, 

jausmus ir požiūrį.  

8) Bendradarbiavimo. 

Gebėjimo suderinti tavo ir 

kitų veiklą. 

Labai svarbu išmokyti vaiką 

įvardyti savo jausmus ir emocijas, 

suteikti galimybę išsikalbėti apie 

nerimą ar baimes, tačiau kalbėtis 

su vaiku apie jausmus dažnai būna 

gana sudėtinga, kartais pritrūksta 

įgūdžių ar drąsos. 

Emocijų supratimui ir kontrolei 

padeda įvairūs piešimo pratimai. 

Emocijų supratimą lavina 

knygelių skaitymas, specialūs 

žaidimai. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

žaidžiant  žaidimus su emocijų 

kortelėmis, vaidmeninius 

žaidimus reikia mokyti suprasti 

įvardinti emocijas: kaltę, liūdesį, 

gėdą, džiaugsmą ir t.t. Ypač 

svarbu išmokyti vaiką pažinti, 

įvardinti  tokias emocijas, kaip 

pyktis, liūdesys, nes dažniausiai 

tai siejama su neigiamu reiškiniu. 

Pavyzdžiui, išsiaiškinti, kad pyktis  
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yra natūrali žmogaus reakcija ir 

kad nėra nei vieno žemėje 

žmogaus, kuris nebūtų bent kartą 

supykęs ar nuliūdęs. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai 

mokosi, kaip suprasti ir valdyti 

pyktį kuriant įvairias istorijas, 

pasitelkiant vaikišką literatūrą, 

animacinius filmus 

Emociškai intelektualūs vaikai 

sėkmingai įsitraukia į grupės 

veiklą, geba inicijuoti pokalbį, 

išklausyti kitus ir atskleisti save. 

Šie įgūdžiai padeda vaikams tapti 

atsakingais, rūpestingais ir 

veiksmingai dirbančiais 

suaugusiaisiais. Emocinio 

intelekto įgūdžiai lemia vaikų 

populiarumą tarp draugų bei 

sėkmę mokykloje, o po daugelio 

metų jam padės darbe ar sukūrus 

savo šeimą. 

 

 

 


