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FAZĖS YPATUMAI SUAUGUSIOJO TIKSLAS

1-oji fazė 

Dirgiklis (A)

Vaikas patiria jam nemalonų įvykį  ir į jį reaguoja  

emociniu atsaku – pykčiu. Nemalonus įvykis vaikui gali 

būti gėdingas, žeminantis, žlugdantis, gąsdinantis, 

keliantis baimę ir pan.. Dirgiklis inicijuoja agresijos 

ciklą.

Pašalinti arba sukontroliuoti dirgiklį.

Vaikas yra įsitempęs, jo nerimas ir susijaudinimas toliau 

didėja,  jis gali pradėti ginčytis, niurzgėti, piktintis, būti 

priešišku, nesilaikyti nustatytų taisyklių, ignoruoti 

suaugusiųjų ar bendraamžių prašymus. 

Atgaunama emocinė ir elgesio kontrolė.  Vaikas gali 

verkti, būti vangus, gailėtis, jausti kaltas, būti mieguistas, 

siekti atsiriboti. 

Paremti vaiko grįžimą į emocinį stabilumą. Suaugęs kuria palankią ir 

saugią aplinką vaikui, kad jis atgautų ramybę ir savitvardą. Svarbu 

susilaikyti nuo situacijos analizavimo, kaltinimų ar drausminių pasekmių 

taikymo, nes tai gali iššaukti pykčio būseną. 

2-oji fazė 

Įtampos augimas (B)

3-oji fazė 

Krizė (C) 

4-oji fazė 

Plato arba atsigavimas (D)

FAZĖ

Nutraukti pyktį. Bendrauti su vaiku ramiu nevertinančiu būdu, siekiant

sumažinti vaiko pyktį. Rekomenduojama įtraukti vaiką į pokalbį, siekiant

išsiaiškinti, kas sukėlė tokią reakciją ir kokie galimi problemos sprendimai.

Suaugęs paskatina vaiką naudoti atsipalaidavimo pratimus ir jam žinomas

įveikos strategijas arba pasiūlo pertrauką, pakeičiant aplinką.
 

Užtikrinti saugumą ir sumažinti pyktį. Suaugęs pasirūpina vaiko ir kitų
aplinkoje esančių asmenų saugumu. Vaikas gali būti išvedamas į kitą
aplinką, atskiriamas nuo aplinkoje esančių bendraamžių. Vengiama

veiksmų, kurie sustiprintų vaiko pyktį ar agresiją.

Vaiko įtampa stiprėja, netinkamo elgesio apraiškos didėja, 

atsiranda saugumo rizika sau ir kitiems. Vaiko elgesys gali 

apimti žodinę ir fizinę agresiją kitų žmonių ar nuosavybės 

atžvilgiu. Vaiko emocijos labai intensyvios ir stiprios.

5-oji fazė 

Pokrizinė (E) 
Vaikas visiškai atgauna emocijų ir elgesio kontrolę.

Analizuoti ir spręsti problemą. Suaugęs aptaria situaciją su vaiku, sukuria 

būsimų įvykių planą ir įveikos strategijas. Taip pat numatoma, kokius 

įgūdžius svarbu vaikui stiprinti, kokių mokymų reikia ir pan. . 
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