
VAIKŲ BAIMĖS PAGAL AMŽIAUS TARPSNĮ 

Nerimauti ir mažiems, ir dideliems yra normalu, tik reikia žinoti, kad kiekviename amžiaus 

tarpsnyje nerimas pasireiškia pagal tam tikrus dėsningumus. Todėl tėveliams svarbu suprasti, 

dėl ko nerimauja mažyliai įvairiais savo raidos laikotarpiais. Svarbu paminėti, kad tai yra tik 

dėsningumai, mokslinių tyrimų teigimu pasireiškiantys tam tikrai amžiaus grupei.  Pažymėtina, 

kad baimės gali skirtis, pasireikšti kitais raidos laikotarpiais priklausomai nuo mažylio 

aplinkos, turėtos patirties ir kita.  

 

1-2 m. amžiaus vaikų baimės 
 

Nepažįstami žmonės: Net mieguisti naujagimiai atpažįsta savo tėvus ir teikia Jiems 

pirmenybę, lyginant su nepažįstamais žmonėmis, tačiau stipriausias atsiskyrimo nerimas 

prasideda 6–8 mėnesių kūdikiams. Tai geras dalykas: kai jūsų vaikas vis labiau sugeba fiziškai 

šliaužti, šliaužti ar vaikščioti nuo jūsų, atsargumas, laikymasis atokiau nuo nepažįstamų 

žmonių neleidžia jam nueiti per toli. Dauguma mažylių išauga iš šios sunkios stadijos 

sulaukę 2 metų, tačiau vis tiek gali būti prigludę, kai šalia yra nepažįstamų žmonių. 

 

Garsūs triukšmai: Kūdikiai dar neturi visiškai išsivysčiusios jutimų sistemos, todėl staigūs ar 

stiprūs garsai tarsi juos „užvaldo“,  jie išsigąsta ir pradeda verkti. Vandens nuleidimas tualete, 

griaustinis ir automobilių signalizacija, važiuojančių traukinių ar sunkvežimių bildesys, 

griaustinio dundėjimas, dulkių siurblio ūžimas yra klasikiniai garsūs triukšmai, kurie gali 

sutrikdyti mažylio elgesį, sukelti ūmią reakciją. Triukšmas ir jų kūno reakcija į jį taip pat gali 

būti fiziškai nepatogi ir jaučiama net mažų vaikų. Po vieno ar dviejų išgąsdinimų mažylis tuos 

nemalonius pojūčius („Per garsiai! Skauda!“) gali susieti su tam tikra vieta ir pradėti bijoti dar 

prieš įeidamas į triukšmingą restoraną ar į kitą erdvę. 

 

Žmonės su kostiumais: Kostiumai ir kaukės gali būti tikrai klaidinančios. Ar tas vaikinas su 

gobtuvu ir juodu apsiaustu yra asmuo? Gyvūnas? Jis tikrai neatrodo kaip niekas, su kuriuo jūsų 

vaikas kada nors buvo susitikęs, ir dėl to jis atrodo potencialiai pavojingas. Jis gali net 

neatpažinti jūsų iš karto, jei esate apsirengęs, todėl nepriimkite to asmeniškai, jei jis apsipylė 

ašaromis, kai išeisite su peruku ir raganos kepure. 

 

Jam baimę gali kelti kai kurie regimieji vaizdai: tamsios spalvos, dideli daiktai, traukiniai, 

skrybėlės ir pan. Šiam amžiaus tarpsniui būdingos ir baimės, susijusios su pasikeitimais jį 

supančioje erdvėje, pvz., pasikeičia žaislo vieta, perstatoma jo lovytė, persikraustoma į kitus 

namus, vaikas bijo įkristi į jam grėsmingai atrodančią klozeto skylę.  

 

Dvimečiui baimę gali kelti ir nevaldomi gamtos reiškiniai, tokie kaip lietus ar vėjas, bei 

gyvūnai, ypač laukiniai. 

 

Kaip padėti? 
 

Pagrindinis žodis yra saugumo suteikimas. Kūdikis ar mažylis vis dar užmezga saugų 

prieraišumą su jumis, ir viskas, ką jis iš tikrųjų turi žinoti, yra tai, kad jūs esate tam, kad 

apsaugotumėte jį. Taigi pakelkite vaiką arba pritūpkite prie jo ir nuraminkite jį tokiu būdu, 

kuris geriausiai tinka: apkabinkite, paglostykite, siūbuokite ir sakydami: „Viskas gerai. 

Mama/tėtis čia“. Kai žinote, kad tuoj nutiks kažkas vaikui subjektyviai „baisaus“ – tarkime, 

esate viešajame tualete ir ruošiatės nuleisti vandenį viename iš tų itin garsių tualetų – taip pat 



gali padėti iš anksto įspėti vaiką: „Aš dabar nuleisiu vandenį. Didelis triukšmas gali būti baisus, 

bet tu esi saugus. 

 

Patys tėveliai stenkitės pasirūpinti savo emocine būsena ir stenkitės stipriai nereaguoti į 

nemalonią vaiko emociją.  Jei vaikas pajus, kad esate nusivylęs, tai tik sustiprins jo paties 

nemalonias emocijas. Būdami ramūs jūs perduodate savo ramybę savo vaikui ir tai gali padėti 

vaikui nusiraminti ir neleisti, kad situacija pavirstų siaubingu dalyku ir kitą kartą nepadidintų, 

o kaip tik pamažintų baimės keliamus rūpesčius.  

 

3-4 m. amžiaus vaikų baimės 
 

Šunys ir kiti gyvūnai: Nors kūdikiai ir maži vaikai paprastai taip pat bijo gyvūnų, viskas 

pasikeičia, kai tokiame amžiuje suaktyvėja aktyvi vaizduotė. Vaikų galvose gimsta fantastiškos 

idėjos apie tai, ką gali padaryti greitai judantis, nenuspėjamas padaras, net draugiški šunys ir 

katės gali atrodyti baisesni nei bet kada. 

3 metų sulaukusiems vaikams dažniausiai baimę kelia įvairūs regimi vaizdai: vyresni 

raukšlėti žmonės, kaukės, raganos. Tokio amžiaus vaikas taip pat baiminasi policininkų, 

nusikaltėlių, vakare likti vienas be tėvų. 

Tamsa: Po daugelio metų kieto miego blankiausiuose kambariuose jūsų vaikas gali staiga 

suakmenėti nuo šešėlių savo miegamajame arba pradėti verkti, kad ten „per tamsu“. Tokio 

amžiaus vaikas visą laiką „nuskaito“ savo aplinką, kad atkreiptų dėmesį į tai, ką mato, ir 

suprastų, kas jį supa, todėl tamsa sukelia nerimą, nes joje vaikas mažai ką mato. Auganti jūsų 

vaiko vaizduotė taip pat vaidina svarbų vaidmenį: „Vaikai girdi triukšmą arba mato šešėlį ir 

galvoja: „Kas tai?!“ Jie gali įsivaizduoti, kad tai pabaisa ar tigras. 

4 metų vaikams  vėl labiausiai baimę ima kelti tam tikri jam grėsmingai skambantys garsai, 

pvz., veikiančio variklio ūžimas. Tokio amžiaus vaikas taip pat bijo tamsos, laukinių gyvūnų, 

mamos išėjimo iš namų, ypač vakare. 

Įvairūs pasikeitimai: Vėlgi, jūsų vaikas šiuo metu sunkiai dirba, kad išsiaiškintų, kaip veikia 

pasaulis. Štai kodėl rutina tokio amžiaus vaiką taip paguodžia ir kodėl viskas, kas ją trikdo – 

dramatiškas šukuosenos pakeitimas, svetainės baldų perstatymas, skirtingi patiekalai 

vakarienei -  vaikui tai gali kelti nerimą.  

 

Kaip padėti? 
 

Raskite pusiausvyrą tarp skubėjimo gelbėti savo vaiko nuo tam tikros baimės ir šiek tiek pabūti 

šalia, kad ji priprastų prie situacijos. Tarkime, jūsų dukra ar sūnus bijo artėjančio šuns. Paimkite 

ją ir paguoskite, bet pabūkite minutę ar dvi. Kalbėkite apie tai, kad šunelis didelis, arba 

ištieskite ranką ir leiskite šuniui pauostyti. Kad ir ką darytumėte, visiškai nevenkite baisių 

dalykų. Žinoma, jūs nenorite, kad jūsų vaikas kentėtų, bet jei daugiau niekada jai nepatirsite to 

bauginančio dalyko, tai išliks jos baimė. Tai tarsi sakymas: „Taip, tu teisus, tas šuo (arba tie 

špinatai, ar ta nauja sofa) yra pavojingas ir tu negali su juo susitvarkyti“. Vietoj to, grįžkite prie 

jo, ir jūsų vaiko komforto zona prisitaikys ir išsiplės. 

 

 

 



5-6 m. amžiaus vaikų baimės 
 

Nuo 5 metų vaiko baimės darosi mažiau intensyvios, o tarp jų vyrauja tam tikrų regimųjų 

vaizdų baimės. Mažiau bijoma gyvūnų, nusikaltėlių, raganų. Baimės tampa konkretesnės, 

realesnės 

 

Supykdyti auklėtoją: kadangi jūsų vaikas dar nežino tikslių taisyklių ir lūkesčių, jis gali bijoti 

netyčia išeiti už ribų. Tai greičiausiai pasireikš pasakojimuose, kuriuos jis jums pasakoja apie 

kitus vaikus: „Šiandien Matas (ar bet koks kitas vaikas) nesėdėjo, o auklėtoja buvo tikrai 

supykusi. Jis prarado visą savo žaidimo laiką. Jis gali matyti, kad kiti mokiniai yra 

drausminami, ir pradeda nerimauti, kad tai nutiks jam. 

 

Susirgti ar susižaloti: baimė susirgti ar susižeisti tokiame amžiuje iškyla dėl kelių priežasčių. 

Jūsų vaikas ne tik geriau suvokia jį supantį pasaulį – jis supranta, kai jo draugas nuskriejo nuo 

padangos siūbavimo ir užsigavo. Tokio amžiaus vaiko atmintis pakankamai išvystyta, kad jis 

prisimintų, koks buvo paskutinis kartas, kai jis labai stipriai kosėjo ir turėjo būti skubiai 

prižiūrimas ir gydomas.  

 

Blogi sapnai: Jūsų vaikas vis dar bando išsiaiškinti, kas yra „tikra“, o kas ne. Taigi, kai jis 

sapnuoja blogą sapną, jis gali jaustis toks tikras, kad jis gali manyti, kad tai iš tikrųjų įvyko. 

Šis tikrovės susiliejimas yra įprasto smegenų vystymosi dalis – dėl šios priežasties tikriausiai 

ir dabar pastebite daug daugiau apsimetinėjimų ar melavimų vaiko elgesyje.  

6 metų vaikui intensyvias nerimo būsenas sukelia garsiniai dirgikliai: telefono ar durų 

skambutis, kieno nors monotoniškas nemalonus kalbėjimas, nuleidžiamo tualete vandens, 

paukščių, vabzdžių skleidžiami garsai. Šio amžiaus vaikai bijo išgalvotų personažų: 

vaiduoklių, raganų ir kt. Būdingos ir baimės, susijusios su nepažįstama, didele, paslaptinga 

erdve: vaikas bijo pasimesti, eiti į mišką, nerimą jam sukelia mintis, kad kas nors slepiasi po 

lova. 

Šešiamečiai bijo įvairių gamtos stichijų, pvz., vandens, ugnies, griaustinio, žaibo.Šiame 

amžiuje aktualios atsiskyrimo nuo artimo žmogaus baimės, vaikas nerimauja, kad grįžęs namo 

neras mamos, kad jai gali kas nors nutikti arba ji gali mirti. Vaikas jaučia didelį nerimą likęs 

vienas namuose, vienatvės ir tamsos baimė jam vakarais neleidžia ramiai užmigti. Kaip bebūtų 

keista, tačiau šešerių metų vaikas kur kas labiau bijo mažų žaizdelių, mėlynių, kraujo, tekančio 

iš nosies, nei sunkesnių traumų. Pastebima, kad tokio amžiaus vaikai bijo būti sumušti. 

Kaip padėti? 

Į vaiką reaguokite empatiškai ir paaiškinkite jam kas vyksta. Pavyzdžiui, po blogo sapno 

paguoskite vaiką ir paaiškinkite, kad sapnai – laimingi, kvaili ar baisūs – yra tik pasakojimai, 

kuriuos mūsų protas sugalvoja naktį, ir jie nėra tiesa. Bet kad ir kokia „kvaila“ jums atrodytų 

baimė, neatmeskite jos sakydami jam, kad tai „nieko“. Tai siunčia žinią, kad jo jausmai yra 

neteisingi ir iš tikrųjų gali pristabdyti jo gebėjimą tinkamai valdyti stiprias neigiamas emocijas 

ir reaguoti į jas ateityje.  

Galite pabandyti atlikti tokį pratimą: Paprašykite vaiko nupiešti keturias duris ant 

popieriaus ir kiekvienoje nupiešti vieną iš jo mėgstamiausių daiktų – keksiuką, senelį, lego, 

paplūdimį. Vakare prieš miegą paprašykite jo pasirinkti duris, pro kurias „praeiti“, ir pagalvoti 

apie tai, kai jis eis miegoti. 



Nuo 7 m. amžiaus vaikų baimės 

7 metų vaikams baimę kelia tamsa, nepažįstamos, paslaptingos patalpos, pvz., palėpės, rūsiai, 

jie bijo, kad kas nors slepiasi spintoje, po lova ir pan. Vaiko vaizduotėje šešėliai tampa 

vaiduokliais, raganomis. Septynmečiai bijo karo, šnipų, vagių. 

Staigios tragedijos: Jūsų vaikas daug geriau suvokia jį supantį pasaulį, įskaitant orų 

pranešimus, naujienų istorijas ir liūdnus istorinius įvykius, apie kuriuos sužino darželyje, 

naršydamas youtubėje ar matydamas per televizorių. Tačiau tokio amžiaus vaikas neturi 

stipraus konteksto jausmo, kai kalbama apie audras, automobilių avarijas ar teroro išpuolius. 

„Žiniose rodo, kad vyksta uraganas. Kur tai yra? Vaiko kieme – bent jau mintyse“.  

 

Liga ar mirtis: jei atrodo, kad šiomis dienomis jūsų vaiko galvoje sukasi daug liguistų dalykų, 

dažnai taip yra. Maždaug 7 metų vaikai apie mirtį klausia rimčiau. Jie ne tik yra pakankamai 

pažengę pažinimo prasme, kad suvoktų tokią abstrakčią sąvoką kaip mirtis, bet ir galbūt neteko 

šeimos augintinio ar prosenelio. Be to, jie pradeda suprasti, kad jūs taip pat esate mirtingi (ir 

galite mirti). 

 

Baisūs dalykai: kad ir koks protingas ir suaugęs būtų jūsų vaikas, jo galvoja vis dar pilnu 

pajėgumu veikia spalvinga vaizduotė, o vorai, raganos ir vaiduokliai gali priversti vaiko mintis 

klaidžioti. Spintos durys, tamsi erdvė po lova – vaikai jas užpildo savo vaizduote. Kalbėdama 

apie nerimą dėl tokių gyvūnų kaip gyvatės ir vorai, vaikas gali pridurti, kad tai visai ne laukinė 

ar beprotiška baimė, o tvirtai pagrįsta tikrove: „Tikrai yra gyvūnų, kurie gali juos pakenkti, ir 

dideli vaikai tai žino“.  

 

Kaip padėti? 
 

Mokykites ir rinkite faktus apie dalykus kartu. Pavyzdžiui, jei jūsų vaikas linkęs nerimauti dėl 

blogo oro, skirkite kelias minutes mokymuisi apie audras. Tada galite padėti vaikui sudaryti 

konkrečių baimių sąrašą vienoje pusėje ir tai, ką sužinojote iš kitos pusės. Gal sužinosite, kad 

uraganai ten, kur gyvenate, yra labai reti, arba jei jie įvyksta, yra įspėjimai iš anksto, kad 

žmonės galėtų pasiruošti ir būti saugūs. Svarbu, nemeluokite vaikui. Pasaulyje nutinka blogi 

dalykai, ir jūsų vaikas tai žino. Žinoma, jūs norite vaiką apsaugoti, bet jei ji supranta, kad tai, 

ką pasakėte, yra netiesa, ateityje vaikas jumis nepasitikės. Taip pat svarbu vaiką nuraminti, kad 

kai atsitiks blogi dalykai, visada padės kiti žmonės, pavyzdžiui, ugniagesiai, policijos 

pareigūnai ar kiti.  
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