
Kuo vaikas vyresnis tuo jis labiau atsiveria 

pasauliui ir tuo labiau svarbūs tampa 

santykiai su bendraamžiais. 5-6 metų vaikai 

jau turi daugybę bendrų žaidimų ir tai yra 

puikus būdas megzti santykius, tyrinėti 

vienas kito ribas ir susigaudyti kas man 

patinka, o kas ne. Tuo metu jau atsiranda 

pirmosios tikros draugystės, o kai kurios 

išauga ir į ilgalaikes. 

 

Visos žinios, kurias vaikas įgyja besiugdydamas 

priešmokyklinėje grupėje, pravers ateityje, kai 

jau jis bus daugiau atsiskyręs. Žinodami, kaip 

jam sekėsi kurti santykius su bendraamžiais 

darželyje, kokios problemos ir dėl ko 

iškildavo, galėsime numanyti, kaip galime 

padėti jei iškils kokių nors problemų 

santykiuose su bendraamžiais paauglystėje. 

 
 

 

 

 

 

Draugai, tai didžiausias turtas, O jų draugystė amžinai 

gyva. Pasauly žmonės daug pamiršta, Bet draugas 

draugo NIEKADA. 
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IU mokytoja Rita Mackevičienė, 
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Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

gebėjimai kurti tarpusavio santykius 
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Kiekvienas vaikas pradėjęs lankyti ugdymo 

įstaigą, ima priklausyti bendruomenei, 

kurioje jis ugdosi socialinius įgūdžius, 

mokosi bendrauti, susirasti draugų, juos 

vertinti bei išlaikyti. Priešmokyklinukams 

kuriant tarpusavio santykius  susidraugauti su 

bendraamžiais dažniausiai trukdo asmeninės 

savybės: perdėtas drovumas, kuklumas, 

drąsumas, aktyvumas bei netinkamas elgesys 

su bendraamžiais. Galime padėti vaikams 

išspręsti šią problemą pasitelkiant  į pagalbą 

žaidybinius metodus arba skiriant užduotis 

tiems vaikams, kurie tarpusavyje paprastai 

nežaidžia ir leisti jiems pasidalinti darbus. 

 

 
 
 

    Siekiant sukurti tinkamus santykius su bendraamžiais 

labai svarbu ugdyti šiuos gebėjimus: 

 

• Iniciatyvos rodymas susipažįstant su kitu vaiku. 

• Jausti kito nuotaiką, išgyvenimus. 

• Rodyti užuojautą nuskriaustam, nelaimingam 

vaikui. 

• Tinkamai reikšti savo artumo kitiems jausmus. 

• Palankiai priimti kitų draugiškumo, palankumo 

ženklus. 

• Pripažinti ir gerbti kitų norus. 

• Toleruoti kitokią nuomonę, elgesį, išvaizdą. 

• Kviesti vaikus kartu žaisti, bendrai kurti darbelį. 

• Paaiškinti savo ketinimus, išklausyti kito asmens 

sumanymus. 

• Tartis su draugais dėl taisyklių, derinti veiksmus. 

 

 

• Išmokti valdyti savo emocijas ir apriboti ambicijas. 

• Suvaldyti savo spontaniškus norus. 

• Siekti būti grupės dalimi, rūpintis kitais, jaustis 

svarbiam, reikalingam.  

• Būti aktyviam sprendžiant aktualius grupės 

klausimus, jausti įsipareigojimą ir atsakomybę savo 

grupei. 

• Dalintis patirtimi, mintimis, kartu spręsti problemas, 

dalyvauti bendroje veikloje. 

Bendravimo sėkmę labiausiai lemia vaiko gebėjimas        

tinkamai užmegzti ryšį ir jį išlaikyti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


