
DĖMĖSIO PENKTOKAS 

 

PENKTOKŲ AMŽIAUS TARPSNIS 

10-11 metų vaikai patenka į paauglystės krizę. Paauglystė - vienas iš sudėtingiausių ir 
prieštaringiausių žmogaus gyvenimo tarpsnių. Sudėtingas jis ne tik patiems paaugliukams, bet ir 
aplinkiniams-tėvams, mokytojams. Šiuo metu įvyksta svarbių asmenybės pokyčių - tiek fizinių, tiek 
psichologinių, tiek socialinių. Todėl mūsų paaugliukai tampa tarsi nuolat sau prieštaraujantys 
nesusipratėliai. Jų elgesiui būdinga: 

- Noras įsilieti į grupę - noras išsikirti iš grupės. 

- Noras būti savarankiškam - pagalbos laukimas. 

- Noras būti suaugusiam - nepasitikėjimas suaugusiųjų pasauliu. 

- Jautrumas, pažeidžiamumas - demonstratyvus agresyvumas. 

- Romatikos siekimas - cinizmas. 

- Noras turėti savo požiūrio tašką - noras turėti autoritetą. 

- Siekimas bendrauti - vienatvės poreikis. 

 

Paaugliuke kovoja dvi dalys: vaikiškoji ir suaugusioji. “ Tikrasis vaikiškosios paauglio dalies 
poreikis – ribų ir taisyklių. Ir šis poreikis gali būti svarbesnis nei laisvės ir nepriklausomybės 
poreikis, kuris kyla iš labiau suaugusios dalies” A.H.Williams 

 

KĄ TURI ŽINOTI TĖVAI? 

- Jei vaikui yra sudėtinga susikaupti ruošiant pamokas, reikėtų sumažinti pašalinius dirgiklius 
(išjungti televizorių, uždaryti kambario duris ir pan.). 

- Kartais tėvai per daug padeda vaikams – tvarko jų kambarius, darbo stalą, įkyriai kontroliuoja, 
atlieka už juos pamokas. Tokie vaikai nesugeba savarankiškai susikurti palankių mokytis sąlygų. 
Svarbiausia nepersistengti. Nereikia per daug padėti. Įsikišti verta tik tada ir tik tiek, kiek reikia 
padėti labai nenašiai besimokančiam vaikui. Kartais verta pabūti mokymosi partneriu, pvz.: kai 
vaikas mokosi eilėraštį ar užsienio kalbą. Tik reikia laiku perduoti iniciatyvą vaikui, kad šis 
nepradėtų piktnaudžiauti. 

- Penktokams būdinga, kad vakare jie yra žvalūs, darbingi, o ryte sunkiai atsibunda, jiems sunkiau 
keltis. Tai fiziologiškai nulemia amžius. Taigi žiūrėkite atlaidžiai, kai Jūsų vaikas į mokyklą eina be 
didelio ūpo. 



- Jeigu vaikui kyla mokymosi sunkumų mokykloje, nelaukite, skubėkite į mokyklą. Verta pasitarti 
su mokytojais, pasišnekėti, išklausyti jų patarimus. 

 

KAIP TĖVAI GALI PADĖTI SAVO PENKTOKUI/-EI? 

- Tėveliai, Jūs žinote, kokia jų šeimos genetinė medžiaga. Jūs galite prisiminti savo mokymosi 
stilių, kaip Jums sekėsi mokytis, panašiai eisis ir Jūsų vaikui. 

- Tėveliai, tik Jūs puikiai žinote, kaip paveikti Jūsų vaiką. Mokytojui motyvuoti mokinį, jo labai 
gerai nepažįstant, gali būti sunku. Šia prasme, Jūs tėveliai, esate privilegijuoti. Tad Jūs galite labai 
efektyviai bendradarbiauti su mokytojais, klasės auklėtoja. 

 

Ir dar.. 

Gerbkite savo vaiką. 

Supraskite esamo raidos periodo ypatumus. 

Kurkite vaikui saugią, priimančią atmosferą. 

Analizuokite prieraišumo formavimosi ypatumus. 

Apsaugokite vaiką nuo smurto ir patyčių. 

Formuokite pasitikėjimą suaugusiais. 

Sistemingai laikykitės disciplinos. 

Skatinkite savarankiško mokymosi įgūdžius. 

Skatinkite saviraišką ir savivertę. 

Ugdykite savarankiškumą. 

Skatinkite vaiką užsiimti kūrybine ir popamokine veikla. 

Ieškokite tinkamo bendravimo. 

Bendraujant su vaiku ne tik kalbėkite, bet ir klausykitės. 

Ugdykite bendradarbiavimą grupėse. 

Numatykite ir įvardykite realius tikslus ir siekius. 

Savo pavyzdžiu rodykite, kaip tvarkytis sunkiose situacijose. 

Naudokite mažiau kritikos, o daugiau paskatinimo. 

Leiskite vaikams suvokti priežasties – pasekmės ryšį. 



Mokykite įvairių atsipalaidavimo būdų. 

Naudokite humorą. 

 

PASITIKRINKITE... 

Ar domitės, kaip sekasi Jūsų vaikui mokykloje? 

Ar pasidomite, kaip jam/jai sekėsi atlikti namų darbus? 

Ar paklausiate, kaip jam/jai sekasi bendrauti su bendraklasiais? 

Ar paklausiate, kokių problemų jis/ji turi ir kaip jas ruošiasi spręsti? 

Ar paklausiate, ar jam/jai reikia Jūsų pagalbos? 

 

Tėveliai, būkite drąsūs, iniciatyvūs, geranoriški - tai sėkmės laidas sudėtingame Jūsų atžalų 
adaptavimosi procese. Bendravimas ir bendradarbiavimas gali sukurti tolerantišką, šiltą, saugią 
atmosferą augti ir skleistis vaikams. 

 

Parengė 5 klasės auklėtoja Ingrida Kubilienė 


