
 

 

 
 

Sensorinį informacijos apdorojimą galima palyginti su muzikiniu centru,  

o jos sutrikimą  - su garso reguliavimo sunkumais. 

          Kai kurių jutimo organų informacija tarytum pereina per garso stiprintuvą ir galiausiai 

smegenyse ima “rėkti”  sukeldami nemalonius pojūčius. Taip nutikus žmogus 

darys viską ką gali, kad išvengtų šių nemalonių pojūčių. 

Tai vadinama sensoriniu vengimu (žmogus vengia stimuliacijos). 

 

         Kitų sensorinių pojūčių garsas tarsi sumažinamas. Taip smegenys iš jutimo 

organų gauna “tylą”, todėl žmogui kyla sunkumų, kai reikia reaguoti į kokią 

nors informaciją. Dažnai smegenys, kaip atsaką į gautą nepakankamai aiškią 

informaciją, bando gauti papildomų pojūčių. 

Tai vadinama sensorine paieška 

(žmogus ieško papildomos stimuliacijos). 

 
• PER DAUG STIMULIACIJOS : už vaiko emocijų 

reguliavimą atsakingi jutimo organai yra perkrauti. Per daug 

visko vyksta ir vaikas negeba viso to apdoroti. Šaukiant 

išleidžiama dalis susikaupusios įtampos. Taip pat šauksmas gali 

būti signalas, rodantis, kad vaikui reikalinga pagalba. 

• NEPAKANKA STIMULIACIJOS: už vaiko emocijų 

reguliavimą atsakingi jutimo organai yra nepakankamai      

stimuliuojami. Vaikas pernelyg ilgai buvo ramus, tylus ar mažai 

judėjo. Jaučiamas diskomfortas verčia vaiką šaukti arba verkti. 

(Ironiška tai, kad gali pakaki vien rėkimo ar verkimo, jog būtų 

pakankamai stimuliuojami už vaiko emocijų reguliavimą 

atsakingi jutimo organai). 

• KOMUNIKACIJOS SUNKUMAI: daugelis vaikų patiria 
kalbėjimo sunkumų (trūksta  žodžių, sąvokų, aplamai nekalba ar 

kyla kalbos aparato motorikos sunkumų ), todėl labai dažnai jie 

negali savo emocijų, norų išreikšti žodžiais.  Vaiko frustracija 

kyla tada kai jis bando kažką pasakyti, bet jam nepavyksta. Šios 

frustracijos rezultatas gali būti šaukimas, rėkimas. 

• SUSIMAIŠIUSIOS 

EMOCIJOS: kai vienu metu veikia 

kelios emocijos, vaiko smegenims 

darosi per sunku jas kontroliuoti, jos 

trukdo mąstyti ir vaikas gali imti 

šaukti, taip atpalaiduodamas dalį  

susikaupusios energijos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                           ISTERIJA  

                           (Tantrum) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EMOCIJŲ  

SPROGIMAS  

(Melt-down) 

 

 

 

  

Isterija - vaiko bandymas gauti tai, ko 

jis nori. 

 

Taigi jis turi: 

- tikslą (gauti žaislą, dėmesį, būti pirmas 
žaidime ir pan.); 

- iš dalies kontroliuoja situaciją. 

Kartais jis net gali sustoti rėkęs, įsitikinti, kad 

žiūrite ir tęsti isteriką. 

Emocijų sprogimas - sensorinės 

perkrovos pasekmė. 

Išprovokuoja: 

- sudėtinga sensorinė aplinka (vaikų žaidimų 
aikštelė, atrakcionai, dideli prekybos centrai); 

- sudėtinga situacija, kai vienu metu reikia 

galvoti apie daug dalykų, daryti sprendimą, 

pasirinkti (pav., pirkiniai naujiems mokslo 

metams). 

Vaikas dažnai net nežino ko tiksliai jis nori 

(tikslo nėra arba jis neaiškus) arba gavęs 

norimą daiktą vis vien negali nurimti. 

Isterija dažniausiai baigiasi, kai vaikas 

gauna norimą arba supranta, kad isterija nieko 

nepasieks. 

Kartais isterija gali pereiti į emocinį sprogimą! 

Emocinis sprogimas baigiasi arba vaikui 

išsekus dėl nuovargio arba kai jis perkeliamas į 

ramesnę aplinką, kur palaipsniui, saugiai gali 

nurimti. 

       

                                                                KĄ DARYTI  

 
 

Pasakykite vaikui, kad supratote, ko jis  nori, 

tačiau nepasiduokite jam. Ramiai pasakykite 

vaikui kokie gali būti tinkamesnio elgesio 

variantai norint ką nors gauti. 

Pav.: “Aš matau, kad tau trūksta mano dėmesio. 

Kai tavo sesė baigs pasakoti, galėsi kalbėti tu”. 

“Kai nurimsi ir nebešauksi, ramiai man 

pasakysi, kad esi pasiruošęs pasikalbėti”. 

Nuveskite vaiką į ramesnę, saugesnę vietą, kur 

jis galės nusiraminti, o jūs paprasčiausiai 

pabūsite greta. 

Pav.: “Geriau einame iš parduotuvės ir truputį 

pasėdėsime mašinoje”. 

 

 


