
Nerimaujantys vaikai – ar tėvai gali jiems padėti?  

Tėvystė nėra lengva. Nerimą išgyvenančių vaikų tėvystė yra dar sunkesnė. Nė vienas tėvų 

nenori matyti savo vaiko kenčiančio, išgyvenančio skaudžius jausmus, patiriančio nesėkmes, 

nusivylimą. Kiekvienas tėvas nori matyti savo vaiką sveiką, sėkmingą, laimingą. Bet ar viskas, ką 

daro nerimaujančių vaikų tėvai, padeda vaikams įveikti nerimą? O gal tam tikras suaugusiųjų 

elgesys su vaikais tik palaiko jų nerimą ar net dar labiau jį sustiprina? Norėčiau apžvelgti, kas yra 

nerimas, ko nedaryti ir ko imtis, kad nerimaujantis vaikas gebėtų įveikti jam kylančius iššūkius. 

Vaikas atsisako net trumpam likti vienas namuose ar pabūti kieme, arba bijo atsakinėti 

klasės akivaizdoje, arba nenori groti ant scenos, arba rašydamas kontrolinį darbą pamiršta ką buvo 

išmokęs – tai tik keletas situacijų pavyzdžių, leidžiančių matyti, kad vaikai nerimą gali išgyventi 

įvairiausiose aplinkybėse, kurios žvelgiant iš šalies visai neatrodo grėsmingos. Paklausti, kokios 

mintys kyla galvojant apie jų laukiančią situaciją, nerimaujantys vaikai gali įvardinti 

įsivaizduojamas grėsmes. Svarbu suvokti, kad nors iš šalies jų įvardijami dalykai grėsmingi 

neatrodo, tačiau jų mąstyme jie tokie yra. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad net 

įsivaizduojamos grėsmės gali sukelti realų nervinės sistemos atsaką (aktyvuojami streso hormonai, 

suaktyvėja ar sulėtėja tam tikrų organų veikla, ir pan.), kuris ir vadinamas nerimu. 

Nerimaujančių vaikų tėvai, bandydami padėti savo vaikui, būna išmėginę įvairiausius 

būdus – nuo ramaus įkalbinėjimo, įtikinėjimo iki griežto ir beatodairiško vaiko „įstūmimo“ į nerimą 

jam keliančią situaciją – kurie suteikia tik trumpalaikį poveikį (pvz., bijodamas eiti į mokyklą 

vaikas vis tik nueina į ją, tačiau kitą rytą sunkus išėjimas į mokyklą kartojasi) arba poveikis būna 

net priešingas (pvz., vaikas nerimauja taip stipriai, kad jis net nepajėgia išeiti pro namų duris). 

Kokius dalykus galima stebėti tėvų bendravime su nerimaujančiu vaiku, kurie nesuteikia 

siekiamo rezultato? Štai keletas pavyzdžių: 

- Vaiko globojimas ir saugojimas nuo jam nerimą keliančių situacijų. Pvz., vaikas išsako 

bijantis eiti į mokyklą (be realaus pagrindo, tarkim, patyčių), ir tėvai leidžia likti namuose, 

kad tik vaikas nejaustų neigiamų emocijų, tame tarpe ir nerimo. 

- Užduočių užbaigimas ar atlikimas už vaiką. Pvz., vaikas projekto pristatymo išvakarėse 

nespėja jo baigti, tad tėvai baigia už jį, ištaiso klaidas, taip bandydami užtikrinti, kad vaikas 

mokykloje jausis ramus. 



- Neleidimas vaikui rizikuoti, kad jis nepatirtų nusivylimo. Pvz., vaikas nori lankyti futbolo 

treniruotes, tačiau tėvai nemano, kad jis bus sėkmingas futbole, bijo, kad komandoje jausis 

prastai, ir iš viso neleidžia į treniruotes.  

- Saugojimas nuo natūralių pasekmių. Pvz., ryte vaikas prisiminė neatlikęs namų darbo, 

sakosi bijąs mokytojos pykčio, tuomet tėvai rašo mokytojai atsiprašymo žinutę, tokiu būdu 

prisiimdami atsakomybę už neatliktą darbą sau ir mėgindami apsaugoti vaiką nuo neigiamų 

emocijų. 

- Vaiko problemų sprendimas už jį. Pvz., vaikas netyčia parsinešė namo suolo draugo 

sąsiuvinį, bijo jį grąžinti, nes draugas supyks, tai tėvai leidžia sąsiuvinio negrąžinti, kad jų 

vaikas nepatirtų nemalonių jausmų, pvz., atsiprašant suolo draugo. 

- Vaiko saugojimas nuo galimo diskomforto. Pvz., vaikas išsako bijantis muzikos pamokos, 

nes ten reikia dainuoti kitiems klausant, tai tėvai leidžią tą dieną neiti į mokyklą, kad vaikas 

nejaustų įtampos. 

Visiems išvardintiems pavyzdžiams bendra tai, kad tėvai siekia, jog vaikas nejaustų nerimo 

ar kitų neigiamų jausmų, ir leidžia vaikui vengti situacijų, galimai sukelsiančių būtent tokius 

jausmus. Tokiu būdu jie leidžia vaikui suprasti, kad jis nėra pajėgus pats susitvarkyti su nerimą 

keliančiomis situacijomis, ir kad vienintelė galima išeitis – tų situacijų vengimas. Deja, bet šis 

būdas nerimo nemažina.  

Tai ką tuomet daryti nerimaujančių vaikų tėvams? Visų pirma, reikia suvokti, kad 

pagrindinė siekiamybė – ne panaikinti nerimą, bet įgalinti patį vaiką su juo susidoroti. 

Suprantama, kad nėra vieno visiems tinkamo sprendimo, tačiau yra keletas principų, kurių 

laikydamiesi tėvai gali padėti tiek savo vaikams, tiek sau patiems.  

- Rodyti vaikui, kad suprantate jo savijautą. Dažniausia pasakymas „nėra čia ko 

nerimauti/nusiramink“ vaikui nepadeda sustabdyti nerimastingų minčių ir parodo, kad tėvai 

jo savijautos nesupranta. Kai tėvai atpažįsta, kad jų vaikas išgyvena nerimą, svarbu padaryti 

trumpą pertraukėlę (ją galima išnaudoti kartu su vaiku keliskart giliai įkvepiant ir 

iškvepiant), kas, tikėtina, padės „perkrauti“ nervinę sistemą, tuomet išsakyti supratimą, kad 

nerimas yra gąsdinanti būsena, ir galiausiai pereiti prie galimų išeičių paieškos drauge. 

- Normalizuoti nerimą. Nerimas yra normali, natūrali daugumos žmonių reakcija, kurios 

tikslas – apsaugoti mus nuo potencialių grėsmių. Svarbu, kad tėvai pasidalindami savo 

asmenine patirtimi padėtų vaikui suvokti, kad yra normalu nerimauti – tokiu būdu jis jausis 

ne vienas, patiriantis tokį jausmą. 



- Leisti nerimauti, apibrėžiant konkrečias laiko ribas. Galima skirti laiką, skirtą nerimavimui – 

tarkim, penktą valandą reikės nerimauti 15 min. – ir visi dienos eigoje kylantys nerimavimai 

„nukreipiami“ į tą paskirtą laiką. Po to drauge su vaiku reikėtų paieškoti idėjų, kas padėtų 

sumažinti nerimą tose situacijose. Taip nerimo jausmas nebus paneigtas, vaikas žinos, kad 

galima nerimauti dėl to nesijaudinant. 

- Atsisakyti nerimą keliančių situacijų sprendimo vengimo būdu. Čia gali padėti kompromisų 

paieška. Tarkim, vaikas bijo dainuoti chore, tuomet sutariama, kad jis padainuos vieną 

dainą, tada įsivertins savo savijautą ir nuspręs – nori atsitraukti ar dainuoti toliau. Taip 

netaikant vengimo (pvz., leidimo tądien neiti į mokyklą), o naudojant kompromisą (dainuoti 

vieną dainą) sudaroma galimybė gana saugiu nerimo lygmeniu pabūti jį keliančioje 

situacijoje ir atsižvelgiant į savijautą priimti sprendimą dėl tolesnio dalyvavimo veikloje. 

- Leisti vaikui rizikuoti. Jeigu nerimaujantis vaikas išsako norą išbandyti naujas veiklas, 

reikėtų leisti jam tai daryti (kad ir kaip tėvams būtų neramu dėl galimai laukiančių 

nemalonių vaikui patirčių): patyręs sėkmę, jis išgyvens teigiamas emocijas, pasitikės savo 

galia įveikti naujus iššūkius, o susidūręs su sunkumais turės galimybę savarankiškai ar su 

pagalba ieškoti jų sprendimų. 

- Atskirti nerimą nuo vaiko, jį įasmeninti. Šis principas paveikesnis mažesniems vaikams. 

Vaikui siūloma įsivaizduoti, kuris turimas žaislas labiausiai primena jo išgyvenamą nerimą. 

Tuomet jam suteikiamas vardas, ir vaikas drąsinamas pasikalbėti su savo nerimu. Tokiu 

būdu vaikas gali pasižiūrėti į savo jausmą iš šalies, jį lengviau patyrinėti, pakritikuoti. 

- Mokyti vaiką tapti savo minčių detektyvu. Naudinga padrąsinti vaiką atpažinti ir užrašyti 

nerimą keliančias mintis, tada rinkti jas patvirtinančius ir paneigiančius įrodymus (realius 

faktus, o ne jausmus ar mintis), galiausiai mesti iššūkį nerimastingoms mintims vidinio 

dialogo būdu. Idealu, jei šio proceso gale vaikui pavyksta pradinę nerimastingą (pvz., „aš 

niekam nepatinku“) mintį pakeisti nauja pozityvia (pvz., „klasėje turiu geriausią draugą, su 

kuriuo man patinka leisti laiką“). 

- Mokyti pereiti nuo „kas, jeigu?“ prie „čia ir dabar“. Nerimas yra jausmas apie ateitį – „kas, 

jeigu?“ – lengvai įsukantis į varginantį galimų situacijų, scenarijų įsivaizdavimo ratą. Jį 

nutraukti padeda sąmoningas sugrąžinimas į dabartį – „čia ir dabar“ – pvz., jei vaikas 

nerimauja, kad bus atstumtas bendraklasių, jie nenorės su juo draugauti, atkreipiame jo 



dėmesį į tai, ką jis turi – tarkim, suolo draugą, kuris su juo noriai bendrauja; arba jei vaikas 

itin intensyviai išgyvena nerimą, mokome jį sutelkti dėmesį į savo kvėpavimą. 

- Padėti vaikui sukaupti „nerimo įveikimo dėžutę“. Pravartu, kad vaikas turėtų visus išmoktus 

ir išbandytus nerimo įveikimo būdus vienoje vietoje – galima tiesiog sudaryti jų sąrašą, pvz., 

giliai kvėpuoti; užrašyti neraminančias mintis; pasinaudoti streso mažinimo kamuoliuku; 

„pasikalbėti“ su nerimą keliančiomis mintimis; atsipalaiduoti ir t.t. 

- Nepamiršti kasdienės rutinos (miegas, mityba, buvimas gryname ore, mankšta). 

Padėdami vaikui suprasti ir pažinti savo nerimą, mokydami jį valdyti savo mintis ir 

jausmus, tėvai vaikui suteikia įgūdžius ne tik padedančius susivaldyti konkrečioje nerimo 

situacijoje, bet ir įgalinančius įveikti keblias situacijas ateityje. 
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