
Tyrimai rodo, kad tėvai savo vaikams 

kasdien vidutiniškai skiria po 7 minutes. 

Sutikite, per tiek laiko sunku sužinoti, kai 

jiems sekėsi mokykloje ar darželyje, kas 

juos slegia ar džiugina. Ryšys prarandamas 

pamažu, kol galiausiai vaikai emocinio 

artumo ima ieškoti gatvėje. 

Štai patarimai, kaip stiprinti ryšį su savo 

vaikais ir paaugliais. 

 Leiskite atsivesti draugus į namus. 

Tai geriausias būdas dažniau matyti savo 

vaikus bei žinoti, kuo jie užsiima. Be to, 

būdami su draugais vaikai atsipalaiduoja ir 

gali papasakoti tai, ko nedrįstų pasakyti jums 

vieniems. 

 Kartu gaminkite. Vaikai įgis ne tik 

pagrindinius kulinarinius įgūdžius – 

gamindami galėsite plepėti į valias ir ne tik 

apie maistą. Išbandykite naujus receptus, 

leiskite pasireikšti vaiko iniciatyvai, 

išsiaiškinti jo pomėgius. Be to, namuose, 

kuriuose kvepia pyragais, daug jaukiau 

gyventi ir kyla kur kas mažiau pykčių. 

 Kartu valgykite. Žinoma, tai labai 

sunku, nes skiriasi visų šeimos narių 

dienotvarkės, tačiau pasistenkite rasti laiko. 

Tai nebūtinai turi būti vakarienė. Jei niekas 

neužsiėmęs šeštadienio rytą, kartu 

papusryčiaukite. Leiskite vaikams paeiliui 

pasirinkti, ko jie nori vakarienei. Jei turite 

galimybę, retkarčiais visi nueikite į kavinę ar pan. 

 Pasidalinkite savo jaunystės 

prisiminimais. Nors vaikai dažnai sako: „Šitą jau 

pasakojai“ - iš tiesų jiems patinka išgirsti savo 

tėvų istorijas apie jų jaunystė nuotykius bei 

pojūčius. Tai labai gražus pasidalinimas savo 

patirtimi, kas daro daug didesnę įtaką negu 

nuobodūs pamokslavimai. 

 Pasakokite vaikams apie savo darbą. 

Kartais mes pamirštame, kad atskleisti vaikams 

kitus savo vaidmenis yra gerai ir net naudinga. 

Kai kalbate apie darbą su vyru ar žmona, leiskite 

pokalbyje dalyvauti ir vaikams; jie jausis labiau 

suaugę. Žinoma, nereikia jų varginti 

nesuprantamais terminais, tačiau leiskite jiems 

žinoti, ką veikiate darbe ir kad turite kitų pareigų 

už namų sienų. 

 Bent kartą per dieną apkabinkite savo 

vaiką. Mūsų vaikai auga, tad jei prarasite ryšį 

anksti, galimybių tai padaryti vėliau bus vis 

mažiau. Sulaukę paauglystės vaikai autoritetų ima 

ieškoti gatvėje, jeigu nėra jų namuose. Tad 

sukurkite tradiciją atsisveikinti ir pasisveikinti 

apsikabinant ir palinkint geros dienos bei 

paklausiant, kaip šiandien sekėsi. Ir nepamirškite 

pasakyti, kad mylite. 

 Leiskite kartu laisvalaikį. Nors laiko 

šiuolaikiniame pasaulyje mums lieka vis 

mažiau, branginkite tas akimirkas ir tegul tai 

būna šventas laikas jūsų šeimai. Vakare po 

darbo galite suspėti išvažiuoti pasivažinėti su 

dviračiais ar bent išeiti pasivaikščioti ir stebėti 

besikeičiančią gamtą. 

 Kartu žiūrėkite filmus. Vieną kartą 

filmą išrinkite jūs, kitą – vaikas. Suprasite, 

kuo domisi jūsų vaikas, o tuo pačiu suteiksite 

jam galimybę pamatyti jūsų mėgstamus filmus 

ir aktorius, į kuriuos jis galbūt niekuomet 

neatkreiptų dėmesio. 

 Pamėkite kokią nors TV laidą. 

Smagu, kai, pavyzdžiui, trečiadieniais, visi 

šeimos nariai įsitaiso prieš televizorių žiūrėti 

mėgstamiausio serialo, o po to atvirai 

padiskutuoja. 

 Jei vaikas nori jums parodyti 

filmuką internete, būtinai 

pažiūrėkite. Galite nustebti, kokių įdomybių 

tokio amžiaus vaikai sugeba rasti. Skanus 

juokas puikiai atpalaiduos ir padės sustiprinti 

jūsų ryšį. 

 Skatinkite vaikus atsiverti. Paaugliai 

garsėja tuo, kad į tėvų klausimus mėgsta 

atsakyti trumpais vienskiemeniais žodžiais. 

Reguliariai klauskite, koks buvo pats 



geriausias ir pats blogiausias jiems šiandien 

nutikęs dalykas. Labai svarbu, kad paaugliai 

tai pasakotų, o jūs tai žinotumėte. 

 Kurkite prisiminimus ir tarp 

švenčių - nelaukite Kalėdų ar gimtadienio. 

Antradienio vakarą, kai valgiaraštyje 

karaliauja spagečiai, uždekite žvakes ir 

paleiskite smagią muziką. Be jokios progos 

iškepkite pyragą ir gražiai, kaip restorane, 

patiekite. Laisvą ketvirtadienio vakarą 

nustebinkite visus pareiškę, kad eisite kartu 

žaisti boulingo. Vieną kartą su vienu vaiku 

nueikite papietauti į jo mėgstamiausią kavinę, 

kitą kartą jo brolį ar sesę nusiveskite į šiojo 

mėgstamiausią vietą. 

 Parašykite meilės raštelį. Kartais 

sunku rasti tinkamą akimirką išreikšti tai, ką 

jaučiate, tačiau paaugliams labai svarbu žinoti, 

kad juos mylite. Raskite laiko sukurpti meilės 

laiškelį apie tai, kaip džiaugiatės juos 

turėdami, ir pakiškite po pagalve. Gali būti, 

kad jie niekada apie tai neužsimins, bet tikrai 

įvertins. 

 Sukaupkite drąsą ir išsiruoškite į 

kelionę. Atitrūksite nuo kasdienybės ir 

turėsite progą sustiprinti savo ryšį. 

Pagalvokite, kaip šia kelionę paversti kuo 

malonesne, net jei ji truks tik vieną dieną. 

Nustatykite taisyklę, kad kelionės metu bus 

draudžiama ginčytis ir kalbėti apie kuriam nors iš 

jūsų nemalonius dalykus, pavyzdžiui, pažymius. 
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