
MAŽI VAIKAI IŠGYVENA STRESĄ?  
 

Stresas—tai fiziologinių, psichologinių ir elgesio apsauginių reakcijų visuma, kurias sukelia 

išoriniai arba vidiniai veiksniai, vadinami stresoriais.  

  

KODĖL IŠGYVENAME STRESĄ? 

  

 Susidūrus su iššūkiu ar pavojumi, organizmas išskiria hormonus – kortizolį ir 

adrenaliną, kurie daro įtaką širdies plakimo dažniui, kraujospūdžiui, medžiagų apykaitos greičiui 

taip paruošdami organizmą stresinei situacijai įveikti. Tačiau šie hormonai, turintys padėti mums 

įveikti pavojų, gali pakenkti sveikatai ir taip net sumažinti galimybę susidoroti su stresu.  

 Su įvairių formų ir stiprumo stresu susiduriame kiekvieną dieną. Nedidelis stresas gali 

būti naudingas, nes jis suteikia energijos, padeda susikaupti, įsigilinti į problemą. Kiekvienam iš 

mūsų būdinga individuali riba, kurią peržengus stresas tampa žalingu.  

 Kiekvienas žmogus į stresą reaguoja skirtingai. Todėl, kas mums, suaugusiems, atrodo 

nereikšminga ar net juokinga—vaikui gali būti labai stipriu stresoriumi. Pav. : dingęs JAM svarbus 

daiktas (tai gali būti net gatvėje rastas akmenukas), sušlapusios kelnės, neteisingai atlikta užduotis, 

negalėjimas garsiai pasakyti savo nuomonės, išėjimas miegoti į kitą lovą, auklėtojos parodytas 

dėmesys kitam vaikui ir kt.   

  

Esminiai mažų vaikų poreikiai – SAUGUMAS ir ARTUMAS. 

  

Šie pamatiniai poreikiai susiję su tiesioginiu išgyvenimu.   

Jeigu vaikas jaučiasi nesaugus ir atstumtas.—jis neabejotinai išgyvens stresą.   
  

  

KAS VAIKUI SUKELIA STRESĄ? 

  

Stresą vaikui gali sukelti tiek išorinės, tiek vidinės priežastys. 

Išorinės  priežastys: 

 Tėvų skyrybos. 

 Persikraustymas. 

 Vaiko išsikraustymas iš namų ar kambario. 

 Darželio ar grupės pakeitimas. 

 Artimo žmogaus ar gyvūno netektis.  

 Konfliktas namuose ar darželyje. 

 Nuolatinis nesutarimas su šeimos nariu (-iais). 

 Nuolatinis triukšmas artimoje aplinkoje. 

 Prastos gyvenimo sąlygos ir/ar socialinės paramos trūkumas. 

 Per didelis mokymo krūvis darželyje. 

 Priekabiavimas ir/ar atstūmimas. 

 Aplinkos užterštumas ir t.t. 

 

Vidinės priežastys:  

 Nepasitikėjimas savimi; 

 Savikritiškumas. 

 Nerealūs lūkesčiai, nuolatinis tobulumo siekimas, 

 Slopinamas pyktis ir kt. 



 

Kuo pokyčiai labiau  netikėti, svarbesni, kuo daugiau jų vyksta vienu  metu, tuo didesnį stresą 

patiria vaikas.  

  

Dažniausiai stresą vaikams sukelia išorinės priežastys, nes vaikai iš prigimties yra pozityvūs, 

geranoriški ir besąlygiškai tikintys, kad ,,viskas bus gerai”. 

  

 Skirtingo amžiaus vaikai skirtingai reaguoja į stresinius įvykius.  

Ikimokyklinukams vaikams, reaguojantiems į įtampą, būdingi šie elgesio pokyčiai: 

 

 

Patiriamo streso požymis TAIP NE 

Vaikas ima glaustis prie auklėtojo ar kito suaugusiojo grupėje, 

visai nenori atsitraukti nuo jo bent kiek atokiau. 

    

Pradeda daug dažniau verkti arba nuolat pratrūksta pykčiu.     

Staiga ima elgtis tarsi būtų jaunesnis, nei iš tiesų yra, tarsi 

praranda įgūdžius, kuriuos jau buvo įgijęs. 

    

Vaikui atsiranda naujų baimių arba vėl paaštrėja senos baimės, 

kurios jau nebekankino. 

    

Suprastėja arba staigiai keičiasi vaiko apetitas ar miegas.     

Nebesugeba apsispręsti.     

Nebesugeba susikaupti.     

Akivaizdžiai pastebimas atsiradęs nerimas.     

Akivaizdžiai pastebimas atsiradęs pesimizmas, vienišumas, 

pažeminta nuotaika. 

    

Atsiradęs nekantrumas, nervingumas.     

Atsiradę skausmai (pilvo, galvos, krūtinės ir kt.)     

Akivaizdžiai pastebimas raumenų įsitempimas.     

Viduriavimas arba vidurių užkietėjimas.     

Pasikartojantis pykinimas.     

Atsiradęs bėrimas     

Dažni peršalimai.     

 

Įvertinkite, kiek iš lentelėje nurodytų požymių yra būdinga neįprastai besielgiančiam vaikui.  Jeigu 

nors vienas iš požymių pasireiškia labai stipriai ir elgesys ryškiai skiriasi iš kitų vaikų tarpo arba 

yra netikėtai atsiradęs— reikėtų susirūpinti, ar vaikas neišgyvena streso. 
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