
Kodėl vaikui reikalingas atskiras kambarys? 
Atskiri kambariai vaikams – prabanga ar būtinybė? Pabandykite pažvelgti iš 

vaiko perspektyvos: 

· Vaikas turi galimybę priimti sprendimus dėl savo kambario išvaizdos – 

apsispręsti, kokios spalvos sienų norės, kaip bus tvarkomi žaislai, kokios 

dekoro detalės jam patinka. Iš pažiūros tai gali atrodyti nesvarbūs 

menkniekiai, tačiau galimybė pačiam priimti sprendimus – itin svarbi ir 

naudinga vaikui. Kuo anksčiau pradėsite ugdyti vaiko gebėjimą apsispręsti ne 

tik dėl smulkių, bet ir didesnių dalykų – o tai, kokią spintą ar lovą nupirksite, iš 

vaiko perspektyvos, gali būti net labai didelis sprendimas! – tuo greičiau 

vaikas išmoks tai daryti atsakingai. 

 

· Beje, jeigu leidžiate vaikui pačiam priimti sprendimus dėl kambario – 

susilaikykite nuo noro vėliau ant palangės sukrauti gėles ar atliekamą vietą 

spintoje išnaudoti savo paltams. Lai vaiko erdvė ir būna vaiko erdvė, o jūs 

patys turite visus likusius namus savo daiktams! 



· Kuomet vaikas turi savo kambarį – jis pats turėtų būti už jį atsakingas. 

Pradedant žaislų sudėjimu į vietą vakare ir baigiant visko, kas yra kambaryje, 

saugojimu. Taip vaikas mokysis tvarkos bei atsakomybės už savo daiktus. 

· Atskiras kambarys vyresniam vaikui padės apsaugoti daiktus nuo aplinkui 

šniukštinėjančių mažesniojo broliuko ar sesutės pirštukų, nuo kurių nukentėti 

gali ne tik žaislai, bet ir namų darbai ar kūrybiniai projektai. Be to, kuomet 

vaikai auga kartu ir visi žaislai yra bendri, vaikui daug sunkiau išmokti dalintis 

– anoks čia ir dalinimasis, kai brolis ar sesė bet kada gali pasiimti ką nori! Tuo 

tarpu vaikams turint atskirus kambarius – ir atskirus žaislus – galima skatinti 

tiek savanorišką bei sąmoningą dalinimąsi daiktais, tiek supratimą, kad 

svetimus daiktus reikia ypatingai prižiūrėti ir saugoti, nes anksčiau ar vėliau 

juos teks grąžinti savininkui! 

· Ne visi vaikai vienodai mėgsta bendrauti bei žaisti. Atskira, privati erdvės 

tylesniems, ramesniems vaikams – saugi vieta pailsėti nuo mokyklos bei namų 

šurmulio, kur jis galės užsiimti mėgstama veikla, pvz. piešti ar skaityti. 

· Galiausiai – į svečius atvykus draugams nuosavas kambarys yra 

nepamainoma vieta sutikti svečius! Atskira erdvė, kur jie galės laisvai 

bendrauti, kalbėtis ir žaisti be prižiūrinčios suaugusiojo akies ar įkyraus 

jaunesniojo vaiko kišimosi į jų užsiėmimus. Tai naudinga ne tik svečių 

sulaukusiam vaikui bet ir kitiems namiškiams, kurie tuo metu galės ramiai 

užsiimti kasdieniais savo reikalais ir nereikės derintis prie mažųjų svečių! 

Taigi, jeigu dar tik planuojate šeimą ir ieškote tobulo būsto – visada 

pasvarstykite ir apie tai, kiek vaikų planuojate bei ar turėsite pakankamai 

vietos namuose pagausėjus šeimai. Tai, kas galbūt šiandien atrodo kaip 

patrauklus pasiūlymas, gali labai greitai pasidaryti ankšta dėžute namuose 

pradėjus lakstyti mažiesiems (ir, galimai, jų augintiniams!). 
 


