
Vaikų mintys iš rašinių „Vaikų receptai, kaip būti gerais tėvais“

Mes – vaikai – nesame daiktai, kuriuos jūs galite beatodairiškai saugoti, ar daiktai, kuriuos galite 
numesti į patį atšiauriausią kamputį. 
Danguolė, 2 klasė 

Tėvai turėtų atkreipti dėmesį į vaikų nuomonę, nepertraukti, kai jie kalba, nes tada vaikai kalbėti su 
tėvais nebenori, jie mano, kad jų nenori išklausyti. 
Evelina, 6 klasė 

Kai vaikas liūdnas ar piktas ir užsidaręs savo kambary, niekada neikit į kambarį, palaukit, kol 
nusiramins. 
Augustė, 6 klasė 

Gerbkite mano draugus. Nekritikuokite jų, juk kažkodėl aš visada turiu šypsotis tetai, kuri man 
nepatinka (juk turiu būti mandagi). Tai kodėl jūs nesišypsote mano draugams?! 
Nešaukit, nerėkit – aš gerai girdžiu. Kai tu šauki, tėti, kažkodėl man norisi verkti, o kartais ir 
nedaryti to, ką liepi. Man reikia jūsų pagyrimų. Atrodo, jūs mane dažniau barate negu giriate... 
Nepriekaištaukite man prie kitų. Aš geriau paklausysiu, kai man tai bus pasakyta tyliai ir be 
liudytojų. Niekada nelyginkite manęs su kitu vaiku. 
Neringa, 7 klasė 

Mamos nuovargį aš irgi matau. Jai sunku, o vakarais laukia daug darbų. Mama taip pat dažniau 
galėtų kviestis mane į pagalbą. Aš mielai padėčiau, ir jai būtų lengviau. Jei tėvai dažniau kviestų į 
pagalbą ir pasitikėtų, mes būtume dar geresni, atviresni, nuoširdesni. 
Rolandas, 4 klasė 

Tėvai turi kalbėtis su savo vaikais. 
Karolina, 4 klasė 

Nesikabinėkite prie vaiko visą dieną, leiskite jam pabūti atsakingam už save. 
Greta, 4 klasė 

Man labai svarbu mamos nuomonė, kai jos ko nors paklausiu. Tačiau ji dažniausiai atsako 
„nežinau“. 
Dovilė, 7 klasė 

Tėvai turi apkamšyti vaikus prieš miegą. 
Tėvai turi išleisti vaiką į mokyklą. 
Remigijus, 13 metų 

Tėvai turėtų pirma išklausyti vaikus ir tik tada juos bausti. 
Elinga 5 klasė 

Kalbėkitės atvirai su savo vaiku, nes jei nebūsite atviri savo vaikui, kaip jis bus atviras su jumis? 
Karolis, 4 klasė 

Mylėkit mane tokią, kokia esu. Neverskit manęs daryti tai, ko nenoriu. 
Nenusiminkite, kai aš sakau „nekenčiu jūsų“. Aš taip nemanau, tik noriu, kad jūs gailėtumėtės. 
Negadinkite manęs: neduokite visko, ko prašau. Aš gerai suprantu, kad ne viską, ko aš noriu, galiu 
gauti. Aš tik išbandau jus. 
Neringa, 7 klasė 

Savo vaikus reikia lepinti, bet ne per daug. 
Martynas, 9 klasė 



Tėvai neturėtų auklėti vaikų, naudodami smurtą, nes vaikai suaugę ir tapę tėvais patys taip elgsis su 
savo vaikais. 
Tomas, 9 klasė 

Gal tėvai ir negali visko duoti vaikams, bet pusę jų norų tikrai gali išpildyti. 
Karolis, 8 klasė 

Tėvai turi užjausti vaiką, kai jam sunku. 
Kai iškyla mokykloje bėdų, tėvai turi išsiaiškinti ir užstoti savo vaikus. 
Palmyra, 8 klasė 

Kai purvini pareina iš lauko, reikia švarius drabužius pakeisti, o murzinus išplauti ir padžiauti. 
Vaikus saugoti nuo automobilių kuo atsargiau, kad nepakliūtų po jais. 
Gintarė, 6 klasė 

Jeigu tėvai turi vieną vaiką ir jie kiekvieną dieną dirba, tai galėtų nupirkti gyvūnėlį. 
Gediminas 

Jeigu toli išvyksi, vaikas tavęs neatpažins ir bus sunku pelnyti jo palankumą, švelnumą. 
Dovilė, 6 klasė 

Negalima naudoti smurto, nes tai gali pakeisti vaiko mąstymą, jis gali tapti jautrus, kartoti tėvų 
veiksmus arba panaudoti smurtą prieš bendraamžius ar jaunesnius asmenis. 
Justina, 9 klasė 

Mus reikia lipdyti – ugdyti, bet negalima sudėlioti it mozaikos. 
Patikėkite, nėra nieko geriau kaip sutarti su vaiku, parodyti, kad jį suprantate, juo domitės... 
Laura, 8 klasė 

Mano mamytė sako, kad geriausias mokytojas yra geras pavyzdys. 
Valdonė, 3 klasė 

Jeigu vaikas nusikalsta ir tu jį muši, jis vis tiek tą patį darys, taigi nemanau, kad ant vaiko reikia 
išsilieti veiksmais. Geriau pasisodinti gražiai šalia savęs ir pasikalbėti. Sakau iš savo patirties. 
Rima, 6 klasė 

Tikrai nemušiu savo vaikų, nes žinau, kaip sunku, kai tave muša. 
Laura, 15 metų 

Kad tėvai neišmestų vaikų padarytų atvirukų, nes tada vaikai įsižeis ir bus liūdni. 
Karina, 10 metų 

Kai aš turėsiu vaikų, man jie labai rūpės. Jie kartu su manimi važiuos į kitus miestus, kad galėtų 
pamatyti tai, ko aš nemačiau. 
Mantas, 8 klasė 

Mokėti suprasti vaiką net tada, kai jam labai nesiseka. 
Nekaltinti vaiko, kol neišsiaiškina, kas atsitiko. 
Nesipykti tarpusavyje vaikui matant, nes tai jį gali skaudinti. 
Eglė, Edita, Agnė, 8 klasė 

Aš manau, kad smurtavimas prieš vaiką – tai per laiką susikaupęs pykčio protrūkis. Mieli tėveliai, 
susimąstykite, ar verta iš viso turėti vaiką, jei jo nemylėsite. 
Egidijus, 1 gimnazijos klasė 

Šiais laikais labai retai mama ir tėtis savo vaiką pabučiuoja prieš miegą, pasako, kad jį myli, o nuo 



mažų dienų tai labai svarbu. 
Agnė, 1 gimnazijos klasė Jei norite būti geri tėvai ir nesugebate savo pykčio laikyti savyje, 
nusipirkite bokso kriaušę ir ant jos išliekite savo pyktį, o ne ant vaikų. 
Sigita, 8 klasė 

Norėčiau, kad, suklydę ar neteisingai pasielgę su vaiku, tėvai visada jo atsiprašytų. 
Norėčiau, kad kartais tėvai taptų vaikais, siaustų ir žaistų kartu, svajotų ir fantazuotų drauge. 
Angelė, 8 klasė 

Jeigu šeimoje turi sesę, brolį, visus vaikus reikia mylėti vienodai. 
Kai vaikas nori pasėdėti ant kelių, negalima jo atstumti, nes tada jis jausis nelaimingas. 
Gintarė, 6 klasė 

Jei vaikas „prisidirba“ ką nors mokykloje ar namie, nereikia barti ar mušti, reikia išklausyti, kodėl 
jis taip padarė. 
Lina, 10 klasė 

Mane tėvai mušdavo, kai bloga padarydavau, ir už tai aš jiems niekada neatleisiu. 
Mindaugas, 10 klasė 

Tėvai muša savo vaikus, šie užaugę – savo vaikus, taip ir auga pasaulyje smurtas. 
Vytenis 


