
Vaikas visada gali išmokyti suaugusįjį trijų 
dalykų: džiaugtis be jokios priežasties, 

visuomet būti kuo nors užsiėmusiu ir iš visų 
jėgų reikalauti to, ko trokšti. Paulo Coelho 

 
 

PATARIMAI TĖVAMS 

 Prieš pradedant daryti namų 

darbus reikėtų patikrinti, ar vaikas turi 

tinkamą darbui vietą. Pastovi namų darbų 

ruošimo vieta suteikia saugumo, pratina 

prie tvarkos, atsakomybės jausmo. 

 Paskatinkite savo vaiką atskirame 

sąsiuvinyje pasižymėti, ką jis turi atlikti 

namuose. 

 Užsirašykite keletą vaiko klasės 

draugų telefonų numerių ir pasiūlykite 

jam patikslinti užduotis pas juos. Reikia 

vaiką nuteikti, kad neruošti pamokų - 

nėra  gerai, tačiau visgi tai ne priežastis 

verkti, „susirgti“  ir neiti į mokyklą. 

 Aptarkite su savuoju mokinuku, kada 

jis ruoš pamokas, o kada užsiims kita 

veikla.  

 Jei vaikas nenoriai ruošia namų 

darbus, bandykite padidinti jo motyvaciją 

pažadėdami išpildyti jo svajonę (kelionė, 

ekskursija, daiktas).  

 Nereikėtų apsiriboti tik mokymo 

programa mokykloje. Padėkite vaikui 

užsiimti jo mėgiama veikla: meno, sporto 

būreliai, muzikos mokykla ir kita.  

 Svarbu leisti vaikui pačiam ruošti 

namų darbus, tačiau reiktų pagelbėti, jeigu 

jis ko nesupranta ir patikrinti, kaip sekasi 

mokslai. 

 Namų darbai neparuošti tol, kol prie 

durų nestovi kuprinė su paruoštomis 

rytdienos pamokoms reikalingomis 

priemonėmis ir vadovėliais. 

 Dažnos tėvų klaidos ir  jų pasekmės: 

 Pamokslavimai apie sėkmingą ateitį. 

Vaikai mažai galvoja apie ateitį, jie susitelkia 

į čia ir dabar. 

 Nebendravimas su mokytojais. 

Nereikia laukti klasės susirinkimo, jei kyla 

kokių klausimų. Mokytojas gali pasakyti, 

kokios spragos ir kuo galima padėti, o tėvai 

gali papasakoti, kas skatina vaiko 

motyvaciją. 

 Nekokybiškas tėvų bendravimas su 

vaikais. Tėvai stengiasi pasirūpinti 

materialine gerove, o bendravimas šeimoje 

tampa labai paviršutiniškas. Vaikas turi 

žinoti, kad svarbiausia – nenuleisti rankų ir 

užbaigti pradėtą darbą.  

Kada atsiranda vaiko nenoras mokytis?   

    Pasikeitus vaiko socialinei 

aplinkai – išvykus gyventi į kitą miestą, 

pakeitus mokyklą - vaikas dažnai negeba 

greitai adaptuotis pasikeitusioje aplinkoje ir 

susiduria su mokymosi sunkumais.  

 Įvykus krizinei situacijai vaiko 

gyvenime – artimo mirtis, tėvų skyrybos -  

vaikas tampa uždaras, atsiriboja nuo kitų, 

nenori bendrauti ir mokytis. 

 Esant nuolatiniams konfliktams su 

mokytojais, klasės draugais, bendraamžiais, 

kai vaikas patiria patyčias, jaučiamas 

emocinis nestabilumas. 

 Paauglystėje, kai vaikas dažnai 

siekia priklausyti bendraamžių grupei, kuri 

daro jam netinkamą poveikį. 

Vaikus auklėdami tėvai 

auklėjasi patys. 

 V. Megre 
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SĖKMINGO MOKYMOSI 

TAISYKLĖ TOKIA – TĖVAI TURI 

KONTROLIUOTI VAIKĄ, TAČIAU 

BŪTINA LEISTI PAJAUSTI 

PASEKMES – KAS BŪNA, KAI 

NEPASIRUOŠI PAMOKOMS. 
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