
Kaip kalbėtis su vaikais apie mirtį? 
 

Artėja Vėlinės, todėl mirties tema gali tapti labiau aktuali. Pokalbis apie mirtį tėvams gali kelti 

nerimą ir norą jo išvengti. Tačiau mirtis yra neatskiriama gyvenimo dalis ir vaikams svarbu 

žinoti, kas tai yra. 

 

Jeigu mes kalbame su vaikais apie mirtį, tada, kai jie tuo domisi, mes galime suteikti jiems 

informaciją, paruošti juos ateičiai (su mirtimi anksčiau ar vėliau teks susidurti) ir padėti, kai 

jiems neramu. 

 

Kodėl sunku kalbėti apie mirtį? 

 

Mes vengiame kalbėti apie dalykus, kurie mus liūdina. Mes stengiamės sunkius jausmus 

užkonservuoti ir tikimės, kad jie praeis savaime. Vaikai yra puikūs stebėtojai ir jaučia, kad 

kažkas yra negerai, o tai, jog tėvai apie tai nekalba, jiems kelia daugiau baimės ir nerimo. 

 

Mums sunku kalbėti apie dalykus, į kuriuos neturime atsakymų. Leiskite sau nežinoti, 

vaikui bus daug ramiau žinant, kad ne jis vienas neturi atsakymų. 

 

Kalbėjimas apie mirtį yra tabu. Anksčiau mirtis buvo dalimi gyvenimo - žmonės mirdavo 

namuose, apsupti mylinčių žmonių ir buvo apverkiami namuose. Dabar mirtis tapo daug 

vienišesnė ir prie jos prisidėjo nemažai baimių, todėl žmonės vis mažiau apie ją šneka. 

 

Supratimas apie mirtį skirtingais raidos tarpsniais 

 

 Ikimokyklinukai - mirtį supranta, kaip laikiną, pakeičiamą ir nuasmenintą.  

 5-9 amžiaus vaikai - pradeda matyti, kad visi gyvi organizmai anksčiau ar vėliau 

miršta ir mirtis yra baigtinė. Jie dažniausiai su mirtimi nesitapatina ir mano, kad gali 

jos išvengti. 

 nuo 9 metų ir paaugliai - pradeda suprasti, kad mirtis yra negrįžtamas procesas ir jie 

irgi vieną dieną mirs. 

 

*svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienas vaikas vystosi individualiai ir šie tarpsniai yra 

sąlyginiai. 

 

Apibūdinkite mirtį vaikui suprantamu būdu, pavyzdžiui: 

 

"Kai žmogus miršta, jis nekvėpuoja, nebūna alkanas ir nevalgo, nejuda, negalvoja, nejaučia, 

nekalba, jam nebūna šalta ir mirusio žmogaus daugiau niekada negalėsime pamatyti."  

"Kai numiršta šuo, jis nebeloja" 

"Kai gėlė numiršta, ji nebežydi ir nekvepia" 

 

*vaikai mokosi kartodami, todėl būkite nusiteikę atsakyti į vaiko klausimus ne vieną kartą. 

 

Vaikų baimės susijusios su mirtimi 

 

Kartais vaikai klausia apie mirtį, nes bijo, jog nebus kam jais pasirūpinti. Tokiu atveju 

galima paklausti vaiko: "Ar tau neramu, kad manęs nebus šalia ir nebus kam tavimi 

pasirūpinti?", jeigu gausite teigiamą atsakymą, pasakykite vaikui: "Aš tikiuosi gyventi dar labai 

ilgai ir būti šalia, kai tau manęs reikės. Tačiau jeigu man kas nors atsitiktų yra tėtis, močiutė ir 



senelis, teta ir dėdė, krikšto mama ir tėtis, todėl gali nesijaudinti, nes tikrai yra žmonių, kurie 

tavimi pasirūpins, jeigu manęs nebus šalia". 

 

Kai kurie vaikai painioja mirtį su miegu. Svarbu atskirti šiuos du dalykus, aiškindami apie 

mirtį venkite sakyti, kad mirtis yra panaši į miegą. Kalbėdami su vaiku apie mirtį, venkite tokių 

žodžių, kaip poilsis, miegas, nes vaikas gali pradėti bijoti eiti miegoti, dėl to, jog jam atrodys, 

kad gali nepabusti. 

 

Vaikai gali pradėti bijoti, kai suserga. Tam, kad išvengtumėte painiavos svarbu išaiškinti 

vaikams, kad žmonės miršta tik nuo labai sunkių ligų, todėl jeigu susižeidė ar peršalo, jie neturi 

bijoti jog mirs. 

 

Kartais vaikai turi iškreiptą vaizdą, jog mirtis yra susijusi su senatve, todėl gali labai 

sutrikti, jeigu miršta jaunesnis žmogus. Jiems svarbu žinoti, dauguma žmonių gyvena ilgai, 

tačiau kai kurie tiesiog negyvena. Užtikrinkite vaiką, kad mes visi tikimės gyventi labai labai 

ilgai. 

 

 

Kas būna po mirties? 

 

Nė vienas nežinome, kas būna po mirties, tačiau galime tikėti, jog keliaujame į dangų, 

reinkarnuojamės, mūsų siela keliauja atgal  į visatą, kūnas tiesiog supūna ir nieko nebelieka ir 

t.t.  

Svarbu pasakyti, kad nežinote ir pasidalinti kuo patys tikite, kuo tiki kiti žmonės, paklausti 

vaiko, o kaip jam atrodo? Galite paprašyti ir nupiešti, tačiau svarbu duoti vaikui erdvės pačiam 

išsirinkti ir susidaryti savo požiūrį. 

 

Atkreipkite dėmesį į tai, ką sakote vaikams: 

 

Išsireiškimas - "Sesutė dabar pas Dievą" gali raminti suaugusįjį, tačiau labai išgąsdinti vaiką. 

Jis gali bijoti, kad Dievas ateis ir pasiims jį. 

 

Kai kurios žinutės gali sutrikdyti vaiką "Tomas dabar laimingas su angelais" jis gali 

nesuprasti, kodėl visi tokie nelaimingi, kai sako, kad Tomas yra laimingas su angelais. 

 

Kai iš tikrųjų susiduriama su mirtimi 

 

Vaikams svarbu susitikti su mirtimi ir praradimo skausmu ir liūdesiu, nes tik tada jie gali 

juos išreikšti ir gauti paguodą. Dalinkitės savo jausmais su vaiku, nes tik taip jis supras, kad 

galime būti liūdnam ir verkti. 

 

Susidurdami su artimojo mirtimi vaikai gali jausti pyktį ir kaltę. Tuo metu jiems svarbu 

žinoti, kad juos mylite ir jais rūpinsitės nesvarbu ar jie jaučia šiuos jausmus ar ne. 
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