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Vaiko emocinė gerovė yra gebėjimas būti laimingu 
ir savarankišku, pažinti ir valdyti emocijas, pasitikėti 
savimi, būti atidžiu ir dėmesingu, atspariu gyvenimo 
sunkumams.

 Norėdami, kad vaikas užaugtų sveikas, reikia skatinti 
aktyvų vaikų judėjimą, nes fizinė veikla yra glaudžiai 
susijusi su vaiko emocijomis, jo psichika.
 Vaikai judėjimo džiaugsmą gali patirti tada, kai 
judėjimas ne tik nedraudžiamas, bet skatinamas ir turtinamas 
sudarant palankias  sąlygas pačiam atrasti ir kurti naujus 
veiksmus, jų derinius, išmokti naujų efektyvesnių judėjimo ir 
veikimo būdų, mobilizuoti pastangas  ir sėkmingai įveikiant 
naujas kliūtis, patiriant naujų įspūdžių.

Emocinė reguliacija – tai gebėjimas efektyviai valdyti 
savo emocinę patirtį ir reaguoti į išgyvenimus. Dauguma 
žmonių net nesąmoningai naudoja šį įgūdį daug kartų per 
dieną. Vaikas taip pat gali reguliuoti savo emocijas – pats 
arba su suaugusiojo pagalba. Šis, psichinei sveikatai ypač 
svarbus gebėjimas, sparčiai formuojasi ikimokykliniame 
amžiuje.

Tyrimais įrodyta, jog aktyvi fizinė veikla (t.y. iki suprakaitavimo) gali būti ir puiki prevencinė priemonė prieš įvairius 
vaikiškus „sprogimus“, ir būdas stiprinti emocinės reguliacijos gebėjimus.

Emocinio proveržio metu, kai vaikas nebesusitvarko su užklupusiomis emocijomis, jo smegenys išskiria didelį kiekį 
streso hormono (kortizolio), taip pat gaminasi adrenalinas. Visa tai paaštrina nerimą ir dar labiau išbalansuoja. Tuo tarpu 
fizinis aktyvumas sumažina streso hormono ir adrenalino lygius, nerimą ir, negana to, pagamina kitų, vadinamųjų laimės 
hormonų (tokių kaip dopaminas, endorfinas). 

Kai veikla, verčianti suprakaituoti, tampa kasdieniu užsiėmimu, ilgalaikėje perspektyvoje galima tikėtis laimės 
hormonų persvaros mūsų ir vaikų naudai. Tai savo ruožtu gali sumažinti ne tik emocinių proveržių pasireiškimą, bet ir 
sustiprinti emocinės savireguliacijos gebėjimus ar netgi pagerinti informacijos apdorojimo (mokymosi) įgūdžius. 
 Siekiant turėti gerą sveikatą, reikia ją ugdyti nuosekliai ir sistemingai- pasitelkiant tinkamas priemones. Labai svarbu 
ugdyti įprotį būti lauke ir pažinti gamtos įvairovę, santykį susupančia aplinka.

Laikas ir patirtys gamtoje- svarbiausias 
harmoningos vaikystės uždavinys, kurio 

įgyvendinimas turi įtakos fizinei ir emocinei vaiko  
sveikatai, formuoja sveikos gyvensenos įpročius.

Nepriartinant vaikų prie gamtos ir nenaudojant jos 
vaikų ugdymo procese, negalima išspręsti ikimokyklinio 
amžiaus vaikų visapusiško išsivystymo- protinio, 
estetinio, dorovinio ir fizinio ugdymo uždavinių. 

Mokymosi būdų įvairovė, visiška laisvė veikti, 
puiki patrakusių bendraminčių komanda bei geras 
humoro jausmas - geriausia mokymosi aplinka. Kartais 
paprasti dalykai ir nuoširdus požiūris į tai ką darai pasiūlo 
išeičių ir sprendimų, kaip motyvuoti ir užkrėsti noru 
veikti, būti aktyviais ir laimingais. 

Iš ko galima suprasti, jog vaikas patiria sunkumų bandydamas susidoroti su savo emocijomis? Jeigu jam dažnai kyla 
stiprios reakcijos, atrodančios neadekvačios situacijai, taip pat „protrūkiai“, lydimi rėkimo, stipraus verksmo, fizinių 
iškrovų. Daugiau ar mažiau tai pasitaiko visiems vaikams, ypač būdinga turintiems kompleksinius raidos ar kitus 
neurologinius sutrikimus.



Daugiau laiko praleiskime gryname ore, ypač jei oro sąlygos 
tampa vis geresnės:

· Aktyvus judėjimas, žaidimai, ypač  gamtoje, gali 
užpildyti emocines spragas, patenkinti noro judėti 
reikmes, pajusti sveiko, išlavinto kūno ir judesio 
džiaugsmą.

   Augančiam vaikui reikia veiklos su tikrais, realiais daiktais, 
sveikos, natūralios estetinės, gražios ir gyvybingos aplinkos. 
Natūralią, ugdymo lauke koncepciją atitinkančią aplinką 
galime sukurti ir kieme. Nesvarbu ką vaikai nuspręs veikti 
lauke: aktyviai žaisti grynam ore, bėgti, važiuoti dviratuku, 
plaukioti, sodinti augalus, kapstytis smėlyje, prikrauti pilnus 
karučius šlamančių lapų, išsiprausti sniego pusnyse ar kt., tai- 
teiks tik geriausiais emocijas, kurios augins vaiko pasitikėjimą 
savimi.

Pasirinkite  pėsčiųjų žygius - vis populiarėjantį 
laisvalaikio užsiėmimą, kuriame kiekvienas gali atrasti sau 
iššūkių, įgyti naujų patirčių, bendrauti, patirti teigiamas 
emocijas veikiant kartu. Eidami vaikai į žygius pasineria į 
nuotykius, ugdosi gebėjimus planuoti ir organizuoti. Vaikai 
galės pajusti gamtą patys patirdami sąlytį su ja, galėdami 
stebėti, liesti, eksperimentuoti. Didelį pasitenkinimą vaikams 
teikia galimybė veiklose dalyvauti kartu su savo tėvais, dalintis 
įspūdžiais, savo mažomis pergalėmis, diskutuoti, jausti 
palaikymą. 
     
· Siūlome išbandyti 7 min. mankštelę:
             Ši trumpa, bet intensyvi mankšta kuriam laikui gali 
tapti kasdieniu įpročiu (ypač, jei žinote, kad jūsų vaikas patiria 
dažnus emocinius protrūkius ir jam sunku su jais susidoroti), 
taip pat būti panaudota kaip greita „gelbėjimosi“ priemonė, 
pastebėjus, kad netrukus gali išsiveržti emocijos. Ji tiks ir 
pertraukėlėms tarp darbelių ar mokymosi bei sudėtingomis, 
išdarkyto režimo dienomis ar vaikui pervargus nuo įspūdžių.

Pristatome keletą paprastų idėjų, galinčių padėti prisivilioti puikias emocijas į savo širdį ir pajusti 
džiaugsmą visa esybe.

Daugumai vaikų labai patinka judėti ir kuo daugiau alternatyvų – tuo geriau!



· Pamėkite šokti, nes tai- savaime vaikams maloni ir 
džiugi veikla, kurios nereikia mokytis, o tiesiog 
šokti.  Vaikai daug greičiau atsipalaiduoja ir leidžia 
šokiu išreikšti emocijas. Tai -puikus įrankis iškrauti 
neigiamas  emocijas ir pasikrauti teigiamų. Šokant 
kūnas natūraliai pradeda gaminti laimės hormonus- 
iš įtampos ir streso hormono kortizolio pereinama į 
laimės hormonus endorfinus.     

· Tapkite „Juoko terapijos“ generatoriais. 
Kiekviena smagi fizinė veikla, skatina ne tik puikias 
emocijas, bet juoko protrūkį. Juokas stiprina imuninę 
sistemą, organizme dauginasi antikūnus gaminantys 
baltieji kraujo kūneliai, taigi kuo daugiau juokiatės – 
tuo daugiau gaminate „priešnuodžių“ į organizmą 
besiskverbiantiems įvairiems virusams ir 
bakterijoms. 

          Fizinis aktyvumas padeda tenkinti biologinį vaiko poreikį judėti, skatina motorikos raidą, stimuliuoja organizmo 
augimą, geriną protinį ir fizinį darbingumą, stiprina sveikatą. Žaidimai, įdomios užduotys, pačių ieškojimai ir atradimai 
sukuria lengvą būseną, puikią nuotaiką, suteikia daug džiaugsmo ir pasitenkinimo fizinei veiklai.

„Būkit aktyvūs, atraskite judėjimo  džiaugsmą!“
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