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 Vaikas, augdamas šeimoje,  išmoksta įvairiausių dalykų, 
kartu -susipažįsta su savo teisėmis ir pareigomis. 

 Suaugusieji dažnai mano, kad vaikai piktnaudžiauja savo 
teisėmis ir nenoriai vykdo pareigas.

 Kas lemia, kad vieniems vaikams yra nesunku atlikti savo 
pareigas, o kitiems - svarbiausia jų teisės, o pareigų jie 
nepripažįsta?



 Vaikai  elgiasi taip, kaip mato mus, 
suaugusiuosius, darant - tai vienas svarbiausių 
auklėjimo principų.

Praktinė užduotis suaugusiesiems. 

• Popieriaus lape surašykite savo pareigas;

• Atsakykite į klausimą, ar tinkamai jas vykdote;

• Sąrašą aptarkite su vaiku: kaip sekasi atlikti

savo pareigas,  kas sunkiausia, kas padeda įveikti 

sunkumus.



 Nuo pat mažens kalbėkime su vaiku, ką reikia 
atlikti namie, kokios pagalbos šeimos nariai tikisi iš 
jo. Paskirkime vaikui pareigas, atitinkančias jo 
amžių ir gebėjimus. 

Svarbu:

• Rodyti pasitikėjimą vaiku;

• Mokyti tinkamai atlikti savo pareigas;

• Būti šalia, kai vaikui kyla klausimų ar reikalinga 

pagalba;

• Priminti, kai pamiršta atlikti užduotį, įpareigojimą;

• Skatinti ir džiaugtis.



Artimųjų skatinimai yra išorinė motyvacija. 

Neretai  ji padeda atsirasti ir vidinei motyvacijai – vaikas 

pats ima suprasti, ką ir kada reikia daryti, ir džiaugtis tuo, ką 

nuveikė.

 Aptarti šeimos narių teises ir pareigas, spręsti 
kylančius konfliktus, diskutuoti bei priimti svarbius 
sprendimus galima šeimos susirinkimuose.



 Dažnai tėvai mano, kad pagrindinė vaiko pareiga –
mokytis. Daugiau pareigų vaikai neturi arba jų 
nevykdo. 

Priežastys :
• sunku kontroliuoti vaikus; 
• trūksta laiko diskusijoms ir pokalbiams;
• tėvų nuovargis po darbo dienos;
• nenoras imtis drausminimo priemonių;
• nevienodi suaugusiųjų reikalavimai;

Jei pasyvi tėvų  reakcija kartojasi, vaikas supranta, jog gali 

elgtis taip, kaip jam atrodo tinkama ar patogiau.



 Kiekviename amžiaus tarpsnyje vaikas privalo atlikti jam 
skirtus darbelius, kuriuos jau moka ir gali pats daryti.

 Vaikas turi suprasti, kad pareigos yra PRIVALOMOS visiems –
ir suaugusiesiems, ir vaikams.

 Jei namuose vyraus aiškios taisyklės, kiekvienas šeimos narys 
žinos savo teises ir pareigas ir jausis atsakingas.


