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Temperamentas – tai pastoviausia psichinė savybė, įgimta ir mažai 
kintanti. Kiekvienas vaikas gimsta su savitu, individualiu pasaulio priė-
mimo ir reagavimo į aplinką būdu. Viena svarbiausių suaugusiųjų, be-
sirūpinančių vaikais, užduočių yra suprasti, kuo ypatingas kiekvienas 
vaikas. Juo geriau suprasite, kas skatina vaiką elgtis vienaip ar kitaip, 
tuo geriau galėsite jam padėti sėkmingai vystytis. Vienas iš būdų geriau 
pažinti vaiką – pasistengti suprasti, koks jo temperamentas. 

Svarbu prisiminti ir tai, kad vaikams nereikia tobulų tėvų ar auklė-
tojų. Jiems būtina mylinčių suaugusiųjų parama, artimų žmonių, kurie 
stengiasi įžvelgti, kuo vaikas ypatingas ir kaip geriausia padėti jam tobu-
lėti. Jūs mokotės ir tobulėjate kartu su vaikais. 
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Norėdami suprasti vaiką, turite gerbti jo savitą būdą, gebėjimą ben-
drauti su aplinkiniu pasauliu ir žmonėmis. Temperamentas – ne tas pats, 
kas vaiko raida. Pavyzdžiui, beveik visi 9–18 mėnesių vaikai – ne tik ty-
lieji – drovisi ir jaučia nerimą, pasirodžius nepažįstamiems žmonėms. Bet 
tylieji nepažįstamų žmonių drovisi labiau. Toks vaikas nebūtinai išaugs šią 
„lėto įšilimo“ stadiją. Taigi vienokio temperamento vaikas yra labiau lin-
kęs aktyviai veiklai, imlus naujiems įspūdžiams, pažintims, tuo tarpu kito-
kio temperamento – labiau susikaupęs savyje, pasinėręs į savo mintis. 

Panagrinėkime, kuo skiriasi trijų mažiukų – Jolantos, Alekso ir Da-
riaus – elgesys atėjus į parką, kuriame žaidžia daug kitų mažų vaikų. 
Vieni jų smėlio dėžėje stato smėlio pilį, kiti supasi sūpuoklėse, dar vie-
nas būrelis rado didžiulį kamuolį ir žaidžia su juo. 

Jolanta ateina įsikibusi į mamos ranką. Vos pamačiusi smėlio pilį, ji 
bėga į žaidžiančių vaikų būrį. Mergaitė ima kastuvėlį, pasiūlo visiems 
statyti didelę pilį.

Jolanta ir į ją panašūs vaikai dažnai vadinami lanksčiais, lengvai pri-
sitaikančias ir prie naujų situacijų ir naujų žmonių. Pokyčius jie išgyve-
na lengvai ir dažnai apibūdinami kaip lengvai prisitaikantys vaikai. 

Aleksas ilgai stoviniuoja įsitvėręs tėtės kojos ir niekaip jos nepalei-
džia. Jis įdėmiai stebi viską, kas vyksta aplinkui. Jam įdomu stebėti ka-
muoliu žaidžiančius vaikus. Jis paeina kelis žingsnius į priekį, kad galėtų 
pasižiūrėti iš arčiau. Bet tuojau pat bėga atgal prie tėčio ir vėl įsitveria jo 
kojos. Po keleto minčių jis, regis, pasijunta drąsiau. Netrukus paprašo 
tėčio prieiti arčiau žaidžiančių vaikų. Jis paleidžia tėčio koją ir iš pradžių 
nedrąsiai, po truputį įsijungia į vaikų žaidimą. 

Vaikai, kurie taip elgiasi, apibūdinami kaip viską apgalvojantys ir 
atsargūs, ypač kai atsiduria nepažįstamose situacijose. Kartais jie būna 
baikštūs. Tokie mažyliai sunkiai išgyvena pokyčius, jiems reikia daug 
laiko ir paramos, kad vėl pasijustų saugiai ir patogiai. 

Darius tekinas įbėga į parką, jis jau seniai paleido senelės ranką. Jis 
neturi laiko, nes skuba prie sūpuoklių. Pamatęs čia ir daugiau vaikų, 
prasibrauna į priekį, nors kiti vaikai laukia savo eilės. Tai darydamas 
garsiai juokiasi, išgąsdina mažesnę mergaitę, ir toji pravirksta. 

Tokie vaikai kaip Darius apibūdinami kaip energingi ir judrūs. Jie 
labai aistringai, energingai šoka daryti tai, ką mėgsta. Jiems sunku suval-
dyti emocijas ir stiprius jausmus. Kai džiaugiasi, ima šokinėti, kuo nors 
nepatenkinti, garsiai protestuoja. 
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Jolantos, Alekso ir Dariaus elgesys suaugusiųjų pasauliui nebuvo 
keistas. Žinodami vaiko temperamentą tėvai ir auklėtojas gali numatyti, 
kaip tas vaikas elgsis vienoje ar kitoje situacijoje. Tai padės tenkinti vai-
ko poreikius, sukurti palankias sąlygas jo ugdymuisi. 

Temperamentas apibūdina kiekvieno žmogaus asmenybę ir pa-
stoviausias reakcijas į aplinkinį pasaulį. 
Mes gimstame turėdami tam tikrą temperamentą. Tai matyti net 
stebint kūdikius. Jų reakcijos į žmones ir daiktus aplinkoje labai 
skirtingos. 
Mes negalime pasirinkti nei savo, nei vaiko temperamento. 
Kiekvienas turime daug įvairių temperamento nulemtų būdo 
bruožų. 
Nė vienas temperamento ar būdo bruožas nėra geresnis už kitus. 
Visada gali būti teigiamų ir neigiamų aspektų. 

•

•

•
•

•
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Kodėl svarbu suprasti vaiko temperamentą?

Vaiko temperamento supratimas padeda suaugusiems pažvelgti į pa-
saulį vaiko akimis, išvengti nepageidaujamų įvykių ir tinkamai reaguoti. 

Suaugusiems svarbu žinoti ir savo temperamentą. Pavyzdžiui, jei-
gu jūsų temperamentas sutampa su vieno ar kito vaiko temperamentu, 
bus lengviau jums numatyti ir išvengti galimų nesusipratimų ir pasiekti 
kompromiso. Tai padės išsiaiškinti, kada jūsų reakcijos į vaiko elgesį nu-
lemtos labiau jūsų temperamento, negu vaiko elgesio. Tai suprasdami 
galėsite reaguoti efektyviau ir tinkamiau. Ir vaiko, ir savo temperamentą 
nesunkiai nustatysite, panagrinėję tipines savo ir vaiko reakcijas į įvai-
rias situacijas. Toliau pateikta lentelė duoda galimybę palyginti jūsų ir 
vaiko temperamentus.

Nėra nė vieno tobulo temperamento. Nė viena iš savybių, įtrauktų 
į lentelę, nėra nei visai gera, nei visai bloga. Šias savybes vaikui augant 
galima formuoti. Tokių savybių derinys ir kiekvienos jos intensyvumas 
lemia temperamentą ir padaro mus – tiek vaikus, tiek suaugusiuosius – 
nepakartojamus ir unikalius. 

Visiems gerai žinomi Hi-
pokrato temperamentų tipai: 
cholerikas, sangvinikas, melan-
cholikas, flegmatikas. Hipokra-
to mokslą apie temperamento 
tipus pagal jaudinimo ir slopi-
nimo savybes toliau plėtojo Iva-
nas Pavlovas. Vokiečių filosofas 
Imanuelis Kantas taip pat gana 
išsamiai aprašė temperamen-
tų tipų kraštutines, labiausiai 
išreikštas savybes. Anglų psi-
chologai stebėjo (1970) ką tik 

gimusių kūdikių elgesį ir suskirstė juos į keturis tipus (pagal Hipokratą), 
atsižvelgdami į tai, kaip jie elgdavosi norėdami valgyti. Apie tempera-
mentą galima rasti nemažai literatūros. 

Siūlome jums mokslininkų Stellos Chess, Alexander Thomas, Her-
bert Birch, Anneliese Korner (1956) pateiktą žmonių skirstymą į tris 
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temperamentų tipus. Minėti mokslininkai šiuos tris temperamento ti-
pus apibūdina pagal devynis žmogaus elgesio bruožus: 1) reakcijos in-
tensyvumo lygį; 2) atkaklumą; 3) biologinį ritmą; 4) sensorinį slenkstį; 
5) prisitaikymą; 6) aktyvumo lygį; 7) polinkį ieškoti kontaktų ar užsida-
ryti savyje; 8) nuotaiką; 9) dėmesio išlaikymo trukmę.

Lengvo būdo – lankstus vaikas. Šie vaikai būna ramūs. Jie lengvai 
prisitaiko prie naujos aplinkos. Jų pastovus miego ir valgio ritmas, daž-
niausiai gera nuotaika.  Jie nereikalauja daug dėmesio. 

Energingas, aktyvus vai-
kas. Šio temperamento 
vaikus greičiau  sujaudi-
na triukšmas, jų reakcija 
intensyvesnė. Jie energin-
giau, aktyviau  žaidžia. Jie 
geba pakovoti už save. 

Drovus, lėtas vaikas. 
Tai – pirmų dviejų tempe-
ramentų derinys. Tokiam 
vaikui reikia daugiau laiko 
apsiprasti naujoje aplin-
koje. Jis jautriau reaguoja į 

naujus dirgiklius.  Jam reikia laiko atsiskleisti. 
Tyrimas parodė, kad maždaug 65% vaikams tinka vienas iš trijų tem-

peramentų tipų:  40% – lengvo būdo, lankstūs vaikai; 10% – energingi, 
aktyvūs vaikai; 15%  – drovūs, lėti vaikai.  Kiti 35% vaikų – šių trijų 
temperamentų mišinys. 

Tokie patys ar skirtingi: temperamentų tipai

Tikimės, kad ši lentelė padės jums suprasti savo ir vaikų skirtumus ir 
panašumus. Perskaitykite kiekvieną temperamentą apibūdinančią sritį 
ir pagalvokite apie savo reakciją. Paskui įsivaizduokite, kaip kiekvienas 
jūsų grupės vaikas reaguotų į tą pačią situaciją. Ant kiekvienos skalės 
pažymėkite savo ir vaiko galimą reakciją. Tam naudokite skirtingas 
spalvas arba skirtingus simbolius (pavyzdžiui, apskritimą ir kvadratėlį). 
Pasiūlykite šią lentelę užpildyti ir tėvams.
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Reakcijos intensyvumo lygis

Vaikas. Vieni vaikai į daugelį situ-
acijų reaguoja ramiai. Kiti į viską 
reaguoja garsiai, ilgai ir energingai. 
Kai kurie vaikai į menkiausią ne-
patogumą reaguoja iškart. Kiti apie 
tai, kad jaučiasi nepatogiai, praneša 
daug santūriau. 

Suaugę žmonės (Jūs). Kai kurie 
suaugusieji  į daugelį situacijų re-
aguoja smarkiai ir intensyviai. Su-
pykę jie šaukia, mojuoja rankomis, 
o kai smagu, garsiai ir ilgai juo-
kiasi.  Kiti į viską reaguoja ramiai 
ir santūrai. Kokio stiprumo jūsų 
emocinės reakcijos? 

Santūrios   1   2   3   4   5   Intensyvios

Atkaklumas

Vaikas. Kai kurie vaikai ištisas 
valandas stato iš kubelių konstruk-
cijas, nepaliauja net tada, jeigu 
bokštas nuvirsta kelis kartus. Vieną 
veiklą jie tęsia, atsisakydami visų 
kitų. Kiti vaikai menkiau sukaupia 
dėmesį. Juos traukia viskas, kas da-
rosi aplinkui. 

Suaugę žmonės (Jūs). Vieni žmo-
nės geba susikaupti užduočiai, 
kad ir kas aplink juos dedasi. Jie 
gali dirbti įstaigoje, kur daugybė 
žmonių, netgi grojant muzikai. Jie 
sutelkia visą dėmesį į užduotį, kol ją 
pabaigia. Kitus žmonės blaško net 
mažiausios smulkmenos. Kad pa-
darytų tai, kas būtina, jiems reikia 
tylios vietos. Tai padeda jiems susi-
kaupti. Ar jūs esate atkaklus ėmęsis 
vykdyti užduotį? 

Lengvai išblaškomas   1   2   3   4   5   Labai susikaupęs
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Biologinis ritmas

Vaikas. Kai kurie vaikai tarsi gyve-
na pagal vidinį laikrodį. Jie nubun-
da vienu metu, valgo, gulasi miegoti 
nuolatos tuo pačiu laiku. Jie suvokia 
ir savo reikmes – „dabar jau pavar-
gau“. Kitiems jokia dienotvarkė ne-
egzistuoja. Kiekvieną dieną jų gyve-
nimas vis kitoks. Vieną dieną toks 
vaikas dukart užmigs dienos miego, 
o kitą – visai nemiegos. Sunku pro-
gnozuoti, kas ir kada darysis tokio 
vaiko gyvenime. Ar vaikui svarbu 
reguliarus grafikas? 

Suaugę žmonės (Jūs). Kai kuriems 
žmonėms reikia valgyti, miegoti ir 
gyventi pagal tikslią dienotvarkę. 
Dienotvarkės pokyčiai (darbinė 
kelionė rytą, užsitęsęs susitikimas 
vakarą) – atsilieps kitos dienos savi-
jautai. Kitiems žmonėms nebūtina 
laikytis reguliarios dienotvarkės. Jų 
tas beveik nevargina. Ar jums svar-
bi nuolatinė darbotvarkė?  

Biologinis laikrodis   1   2   3   4   5   Reguliarumas nesvarbu

Sensorinis slenkstis

Vaikas. Vienus vaikus dirgina ryški 
šviesa, garsus triukšmas, šlapi ar 
šiurkštūs drabužiai, šaltas vanduo. 
Kiti šių dalykų visai nepastebi. Ar 
vaikas jautrus tokiems dalykams? 
Kokia yra jo reakcija į faktūras, sko-
nį, garsus, kvapą? 

Suaugę žmonės (Jūs).  Vienus 
žmones erzina menkiausias kvapas 
ar garsas, pvz., šaldytuvo burzgi-
mas. Kiti miega siaučiant audrai ir 
nepastebi aplinkos kvapų nei garsų. 
Ar jūs esate jautrus? Kokia jūsų re-
akcija į išorinius dirgiklius? 

Visai nejautrus   1   2   3   4   5   Labai jautrus

 



10

Prisitaikymas

Vaikas. Kai kurie vaikai į pokyčius 
reaguoja lengvai. Kitus išmuša iš 
pusiausvyros net menkiausi pakiti-
mai. Dėl įvairių netikėtumų vaikas 
gali pradėti verkti ir ožiuotis. Regis, 
visa, kas nauja – maistas, žmonės, 
daiktai – juos liūdina. Kaip vaikas 
prisitaiko prie pokyčių? 

Suaugę žmonės (Jūs). Kai kurie 
žmonės gyvena tarsi nešami srovės, 
planų, dienotvarkių pokyčiai jiems 
tik suteikia įvairovės. Kitiems gal 
net nedideli pokyčiai atrodo nema-
lonūs. Tai, kad tenka vykti ten, kur 
tikėjosi, arba praleistas autobusas 
gali išmušti juos iš pusiausvyros. 
Kaip jūs prisitaikote prie kaitos? 

Nemėgsta pokyčių   1   2   3   4   5   Lengvai prisitaiko

Aktyvumo lygis

Vaikas. Energingi vaikai visą 
laiką juda, net kai sėdi ant kelių. 
Ir,  atvirkščiai, ramūs vaikai juda 
mažai, o kai juda, tai daro lėtai. Jie 
būna patenkinti ramiai sėdėdami 
ant grindų arba skaitydami knygą. 
Koks vaiko aktyvumo lygis? 

Suaugę žmonės (Jūs). Vieniems 
žmonėms reikia nuolat judėti. 
Jie dažnai supa koją ant kojos, 
vaikščioja po kambarį kalbėdami 
telefonu. Jiems sunku tiesiog sėdėti 
ramiai. Kitiems patinka sėdėti ra-
miai, stebėti ir klausytis aplinkinių. 
Ar jūs energingas, ar ramus? 

Visada juda   1   2   3   4   5   Ramus, tylus
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Polinkis ieškoti kontaktų ar užsidaryti savyje

Vaikas. Vieni vaikai į naujus da-
lykus – kitokį maistą, nematytus 
žmones – reaguoja susidomėję 
ir su dideliu džiaugsmu. Kitiems 
prireikia laiko priprasti prie naujų 
dalykų, jie gali pradėti verkti, nu-
ščiūti. Kaip vaikas reaguoja į naujus 
dalykus? 

Suaugę žmonės (Jūs). Vieni žmo-
nės nedvejodami neria į naujas 
situacijas. Jiems patinka susitikimai 
su naujais žmonėmis, jie laukia 
naujų darbų, kitokių atostogų. 
Antriems reikia daugiau laiko 
prisitaikyti prie naujos situacijos 
ar žmogaus. Jiems gali būti sunku 
bendrauti su nepažįstamais žmonė-
mis arba keliauti į kitą vietą. Kaip 
jūs reaguojate į naujas situacijas?  

Lėtai įprantantis   1   2   3   4   5   Aktyvus dalyvis

Nuotaika

Vaikas. Vieni vaikai didesnę lai-
ko dalį atrodo laimingi. Jie tuoj 
visiems šypsosi, lengvai susidrau-
gauja, į viską žiūri teigiamai. O kiti 
vaikai į viską žiūri labai rimtai. Yra 
ir tokių, kurie nepatiria didelių 
nuotaikos svyravimų, jų elgesys 
labiau neutralus. Jie viską priima 
atsipalaidavę, nesijaudindami dėl 
to, kas vyksta. Kaip jūs apibūdintu-
mėte vaiko nuotaiką? 

Suaugę žmonės (Jūs). Vieni 
žmonės iš esmės yra džiugūs ir 
patenkinti. Esama ir tokių, kurie, 
atvirkščiai, yra dažnai nepatenkinti 
ir nuolat skundžiasi. Dar viena 
grupė sudaro vidurį – jie nei labai 
laimingi, nei nelaimingi. Kaip jūs 
apibūdintumėte vyraujančią savo 
nuotaiką? 

Paprastai džiugi   1   2   3   4   5   Paprastai rimta



12

Dėmesio išlaikymo trukmė  

Vaikas. Ar vaiko dėmesį lengva 
išblaškyti? Vaikai skiriasi ir gebėji-
mu susikaupti, ir neatsitraukti nuo 
atliekamos užduoties.

Suaugę žmonės (Jūs). Kai kurie 
suaugusieji gali išklausyti ilgą 
pranešimą, o kiti neištvėrę palieka 
auditoriją. Vieni geba ilgiau susi-
koncentruoti ką nors veikdami, o 
kiti sako: nusibodo.    

Sunkiai pavyksta   1   2   3   4   5   Ilgiau išlaiko dėmesį 

Naudodamiesi šia informacija galite susikurti pozityvios sąveikos su 
vaiku atmosferą. Atkreipkite dėmesį, kuriais aspektais jūs su vaiku gavo-
te panašų vertinimą ir kada jūsų balai labai skiriasi. 

Ar jūsų ir vaiko temperamentai daugeliu atvejų panašūs? 
Kur esama didelių skirtumų? 
Kaip jūsų elgesys ir reakcijos dera tarpusavyje? 
Kokios problemos kyla dėl jūsų temperamentų skirtumų? 

 Kaip žinias apie skirtingus vaikų temperamentus 
pritaikyti ugdymo procese

Tėvai ir auklėtojai turėtų mokėti atsižvelgti į skirtingus vaikų tempe-
ramentus ir pasistengti prie jų prisitaikyti. Tuo pat metu galime padėti ir 
vaikams valdyti savo temperamentą, kad geriau sutartų su kitais vaikais 
ir suaugusiaisiais. 

Siūlome pagalvoti. 
Skirtingo temperamento vaikai nevienodai reaguoja į tuos pačius su-

augusiųjų veiksmus, į strategijas, taikomas siekiant formuoti pageidauja-
mą jų elgesį. Turite padėti vaikui susiformuoti įgūdžius, kurių pastarajam 
prireiks, kai dėl jo temperamento susidarys sudėtinga situacija bendrau-

•
•
•
•
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jant su bendraamžiais ar vyresniais žmonėmis. Tikėkite sėkme! Įvertin-
kite padėtį ir išsiaiškinkite, kaip galite padėti vaikui, kad jis gerai jaustųsi, 
lavėtų, tobulėtų ir būtų laimingas, t. y. maksimaliai pasiektų savo potenci-
alą. Pagalvokite, ką galite pakeisti, arba, kur ir kada tiesiog prisitaikyti prie 
tų vaiko temperamento savybių, kurių pakeisti neįmanoma. 

Priimkite kiekvieną vaiką tokį, koks jis yra – su jam būdingu tempe-
ramentu ir talentais. Atsižvelkite į jo unikalias savybes, kai planuojate 
veiklą ar tiesiog žaidžiate. Visada pastebėkite ir remkitės vaiko stiprio-
siomis pusėmis ir temperamento savybėmis ką nors veikdami. 

Čia pateikiame keletą konkretesnių siūlymų, kaip bendrauti su skir-
tingų temperamentų vaikais. Neabejojame, kad savo pedagoginėje prak-
tikoje „atradote“ veiksmingų būdų, padedančių ugdyti skirtingo tempe-
ramento vaikus.   
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Lengvo būdo, lankstus vaikas 
Paskirkite jam vadovaujančius vaidmenis.
Jis nereikalauja tiek dėmesio, kiek kiti vaikai, bet jam svarbu, kad 
pagirtumėte jį visiems girdint.
Jam pakanka jūsų pritarimo, kurį parodote kontaktuodami akimis.
Skirkite laiko bendrauti su juo, nes vaikui irgi svarbus jūsų pripa-
žinimas, paskatinimas.
Stebėkite jį, nes dažnai vaikai „pasinaudoja“ jo lankstumu.
Jis gali atlikti darbus už kitus vaikus, todėl stebėkite, kad tai daž-
nai nesikartotų.
Suteikite jam daugiau savarankiškumo, iniciatyvos.

Drovus, tylus vaikas 
Iš anksto papasakokite vaikui apie būsimą naują veiklą ar įvykį. 
Būkite netoli, kai jis artėja prie naujų objektų ar nepažįstamų 
žmonių. Fizinis artumas veikia raminamai. 
Pagirkite ir pasidžiaukite kartu, kai vaikas teigiamai reaguoja į 
kokį nors pasikeitimą aplinkoje ar veikloje. 
Prisiminkite, kad pirminė neigiama reakcija į naujoves nebūtinai 
reiškia, kad vaikui tai nepatinka. Palaipsniui su ta naujove jis apsipras. 
Padėkite vaikui pasirinkti vieną iš dviejų dalykų. Taip jis įgis pasi-
tikėjimo ir patirties reikšti savo norus ir reikmes. 
Raskite laiko pabendrauti su juo individualiai.  Tai parodys vaikui, 
koks jis jums svarbus. 
Susitaikykite su tuo, kad įvairi veikla truks ilgiau negu planavote. 
Leiskite tokiam vaikui imtis darbo anksčiau už kitus. 
Leiskite jam pačiam atlikti vieną ar kitą užduotį, nors jums atro-
dys, kad būtų greičiau ir lengviau padaryti už jį. Leisdami veikti 
jam pačiam, skatinate mažylio savarankiškumą. 
Nepamirškite, kad vaikas gali iš pradžių vizualiai tyrinėti žaislus ir 
kitas priemones, prieš imdamasis veiklos. 

Energingas, aktyvus vaikas 
Pabandykite išsiaiškinti, kokia veikla arba kokios priemonės il-
giau negu kitos išlaiko jo dėmesį. Galbūt jam lengviau susikaupti 
tam tikru dienos metu. 
Įsidėmėkite, kas vaiką blaško dažniausiai. Pabandykite tų dalykų 
išvengti arba kuo daugiau sumažinti jų poveikį. 
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Pabandykite išsiaiškinti, kokia konkreti veikla sutelkia mažylio 
dėmesį. Kartais padeda tokie paprasti dalykai, kaip pasodinti vai-
ką ant kitos kėdės, kitoje vietoje arba sau ant kelių ramioje vietoje. 
Paieškokite žaidimų arba priemonių, kurios būtų itin įdomios, 
skatinančios pasistengti: daiktų su garso efektais, veiksmo ir pase-
kmės žaislų, veiklų, kurias galėtų greitai atlikti. 
Stenkitės parinkti užduotis, kurios atitinka tokio vaiko įgūdžius. 
Jam gali būti sunku pasirinkti, jeigu pasiūlysite per daug galimybių. 
Padėkite vaikui išmokti tęsti veiklą, kurios ėmėsi, bet išsiblaškė ir 
nebaigė. Pagirkite jį, kai tai pavyksta, ir jis užbaigia, ką pradėjęs. 
Kartais jam gali prireikti jūsų pagalbos, kad galėtų susikaupti to-
kiam laikui, kuris būtinas norint baigti pradėtą veiklą. 

Visi esame apdovanoti nepakartojamu rinkiniu savybių, kurios su-
daro mūsų temperamentą. Smagu, kai išmokstama suprasti tempera-
mentų skirtumus ir planuojant veiklą atsižvelgiama į skirtingus vaikų 
temperamentus. Tuo pat metu galima padėti ir vaikams geriau sutarti su 
kitais vaikais ir suaugusiaisiais. Tėvams ir auklėtojams, besirūpinantiems 
mažu vaiku, svarbiausia užduotis – pastebėti ir suprasti, kaip padėti vai-
kui, jeigu dėl jo temperamento kyla problemų, ir išsiaiškinti priežastis, 
kodėl jos kyla. Reikia nuolat stebėti vaiko elgesį. Išsiaiškinę vienokio ar 
kitokio elgesio priežastis, galėsite kiekvienam vaikui parinkti tinkamus 
ugdymo metodus.
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