
Aš mokausi bendrauti ir pasitikėti

Aš galiu su tavimi „šnekėti“ – nors esu tik 
kūdikis

Aš verkiu, kai noriu pranešti, kad tu man 
reikalinga/-as.
Aš bendrauju, naudodamas veido mimiką 
ir gestus.
Aš skirtingai verkiu, judu, ir mano veido 
išraiška vis kita, jei noriu pranešti, kad esu 
mieguistas, alkanas, šlapias, išsigandęs, 
man nepatogu ar tiesiog noriu pailsėti.

Per kelis mėnesius aš atrandu ir naudojuosi 
naujais bendravimo būdais

Aš išmokstu daug naujų garsų. Aš juokiuosi.
Aš naudoju įvairius garsus, pakeičiu veido iš-
raišką ir judu, kad tik atkreipčiau tavo dėmesį.
Kartais aš tiesiog tavęs klausausi – man 
patinka tavo balsas.

Aš išmokstu guguoti
Aš atkartoju garsus, kuriuos tu man tari.
Kartais aš norėčiau, kad tu atkartotum 
mano tariamus garsus.
Mano gugavimas kartais rodosi panašus į suau-
gusiųjų kalbą... į klausimą, šūktelėjimą, dainą...

Man patinka su tavimi „šnekėti“ – nors dar ir 
be žodžių

Aš žiūriu tau į akis ir šypsausi, kviesdamas 
bendrauti.
Kai tu su manimi bendrauji, aš atidžiai klau-
sausi tavo balso tono ir stebiu  veido išraišką.
Aš tiesiu į tave rankas, kai noriu, kad tu 
mane paimtum ir priglaustum.
Aš žiūriu į tave, kai noriu žaisti. Kai aš užsi-
merkiu ar nusisuku – aš noriu pailsėti.
Kai tu su manimi kalbi, dainuoji arba man 
skaitai, aš suprantu, kaip smagu bendrauti. 
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Aš bandau judėti ir veikti

Iš pradžių mano kūnas juda savaime
Aš ieškau ko nors čiulpiama.
Aš nusuku galvą, jeigu kažkas trukdo man 
kvėpuoti.
Aš nusisuku arba užsimerkiu, kai man per 
ryšku.

Per kelis mėnesius aš įgundu naudotis savo 
pirštais ir rankomis

Aš kišu kumštelį ir daiktus į  burną.
Aš galiu kažką laikyti, paleisti ir vėl paimti.
Aš galiu perimti daiktą iš vienos rankos į 
kitą.

Laikui bėgant aš imu judėti tikslingiau
Aš galiu nulaikyti savo galvą.
Aš galiu apsiversti.
Aš galiu sėdėti be tavo pagalbos.
Aš turiu mėgstamas kūno pozas.  Aš 
mėgstu permainas! Man patinka apsiversti 
nuo nugaros ant pilvo ir tada atsisėsti.
Aš galiu pats ropoti.
Aš gal net galėčiau atsistoti, jei laikyčiausi 
tavęs.

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Aš bandau suprasti žmones ir 
perprasti daiktus

Aš galiu atskirti pažįstamus ir nepažįstamus 
žmones

Aš atpažįstu savo tėvų balsus.
Aš galiu labiau atsipalaiduoti, kai esu su 
tavimi ir kitais pažįstamais žmonėmis.

Kartais  aš bijau nepažįstamų žmonių
Man labiau patinka ypatingi mano gyveni-
mo žmonės, tokie kaip mano mama, tėtis 
ar senelė. Nors ir esu toks mažas, aš galiu 
pradėti bijoti nepažįstamų ir elgtis kitaip, 
negu visuomet.
Aš kartais verkiu, kai nepažįstami žmonės 
būna per arti ir žiūri man tiesiai į akis.
Aš verkiu ir tvirtai įsikabinu į tave, kol 
suprantu, kad su nauju žmogumi galiu 
jaustis saugiai.

Man patinka būti su tavimi
Man patinka, kai tu mane glaudi.
Man patinka žaisti su tavimi. Tu esi įdo-
mesnė/-is už bet kurį mano žaislą.
Aš norėčiau, kad tu su manimi kalbėtum 
švelniai ir man šypsotumeis. Aš taip pat 
šypsausi ir „šneku“ su tavimi.
Tu esi svarbiausias asmuo mano gyvenime.

Aš bandau suprasti, kaip „veikia“ pasaulis
Man patinka žvalgytis aplinkui ir matyti 
naujus dalykus.
Man patinka su tavimi žaisti tokius žaidi-
mus kaip slėpynės.
Aš žinau, kad turiu vis šoktelėti aukštyn ir 
žemyn, jei noriu, kad tu ir toliau suptum 
mane ant savo kelių.
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Aš imu pažinti savo emocijas

Aš galiu tau atskleisti daug savo emocijų – 
palaimą, pyktį, baimę, liūdesį, susijaudinimą 

ir džiaugsmą
Aš šypsausi ir judu, kad parodyčiau, kaip 
man patinka su tavimi žaisti.
Aš susiraukiu arba verkiu, kai tu nebekrei-
pi į mane dėmesio arba nustoji su manimi 
žaisti.
Aš garsiai juokiuosi.  Kartais juokiuosi iš 
visų jėgų.

Kartais man reikia tavo pagalbos savo jaus-
mams suprasti

Man reikia, kad tu pabandytum suprasti 
mano savijautą.
Man reikia, kad  mane paguostum, kai 
man liūdna arba aš esu išsigandęs.
Man reikia, kad mane apsaugotum, kai 
aplink daug žmonių.

Aš atskleidžiu giliausius savo jausmus. 
Aš tave pažįstu ir tavimi pasitikiu

Labiausiai šypsausi, kai tu esi šalia.
Kai ateini pas mane į vaikų lopšelį, aš 
kartais verkiu. Kartais dėl to, kad tavęs    
pasiilgau. Kartais dėl to, kad esu suirzęs. 
Aš žinau, kad tu mane suprasi.
Aš galiu labai protestuoti, kai esu nusimi-
nęs. Aš žinau, kad tu manimi pasirūpinsi, 
nors ir kas nutiktų.
Tau aš išreiškiu daugiau jausmų, negu 
kitiems.
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Aš pradedu pažinti, kas aš esu

Aš pradedu pažinti savo kūną
Aš čiulpiu savo kumštelius ir pirštus. Aš 
juos tyrinėju.
Aš atrandu, kad mano rankos ir kojos yra 
mano dalis. Aš galiu jas judinti.

Aš imu pasitikėti tavo meile
Aš mokausi tavimi pasitikėti – juk tu ateisi, 
kai aš verksiu.
Aš jaučiuosi saugus, kai tu laikai mane savo 
rankose.
Man gera, kai tu man šypsais.
Aš sužinau, kad tavo prižiūrimas galiu sau-
giai tyrinėti savo pasaulį.

Aš galiu save nuraminti
Aš čiulpiu savo pirštus arba kumštelius – 
tai mane nuramina.
Aš įstengiu palaukti kelias minutes, nes su-
žinojau, kad tu visada ateisi.

Nuo manęs šis tas priklauso
Aš galiu papurtyti barškutį ir sukelti garsą.
Aš galiu paspirti mašinėlę, ir ji pajudės. 
Aš galiu tau nusišypsoti, ir tu man tap pat 
nusišypsosi.
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KAip Aš užAugu tAvo globojAmAs: nuo gimimo iKi 8 mėnesių
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