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 Nepamirškite, kad vaikai 

– mūsų atvaizdas, todėl, 

norėdami vaiką išmokyti 

teisingai ir atsakingai elg-

tis su pinigais, visų pirma 

taip elgtis turite patys.  

 Viskas, ką jūs rekomen-

duojate ar pasakojate, 

veiks tik tuo atveju, jei ir 

patys viso to laikysitės. 

Būkite vaikams 
pavyzdžiu 

KIŠENPINIGIAI 
VAIKAMS 
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     Specialistai mano, kad kišenpini-

giai vaikams yra tiesiog būtini, pir-

miausia dėl to, kad jie išmoktų sa-

varankiškai tvarkyti savo finansus. 

    Suprantamas vaikus auginančių 

tėvų noras, kad vaikas kuo greičiau 

įgytų būtinų socialinių įgūdžių, vie-

nas iš tokių mokėjimas elgtis su pi-

nigais. Dažnai tėvams kyla klausi-

mas, kada duoti vaikui kišenpinigių 

ir kokia suma būtų tinkama. 

    Į klausimą, nuo kada vaikui gali-

ma duoti kišenpinigių, psichologai 

atsako vieningai: nuo šešerių ar 

septynerių metų. 
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Ar verta duoti vaikams 
kišenpinigių? 

 
 

Kiek kišenpinigių duoti  

vaikams? 

     Kišenpinigių dydis vaikui priklauso 

nuo šeimos finansinių galimybių. 
    Paprastai kišenpinigius tėvai vai-

kams pradeda duoti tuomet, kai jie pra-

deda savarankiškai skaičiuoti, arba turi 

galimybę savarankiškai apsipirkti. Daž-

niausiai tai sutampa su mokyklos pra-

džia. 

     Kalbant apie sumas. Psichologai pa-

taria kas savaitę skirti vaikui numatytą 

fiksuoto dydžio sumą. Taip jis moko-

mas planuoti ir rinktis. Mokyklinukas 

pinigėlius  gali išleisti kokiam skanėstui 

ar smulkmenai. Tėvai gali ir turėtų pasi-

tarti su vaiku, kam jis skirs pinigus, ta-

čiau neturėtų jo bausti, jei nusipirko pa-

kelį bulvių traškučių ar kokių saldainių. 

Skatinimas ir bausmės 

    Daugelis tėvų bausdami vaikus 

už jų prasižengimus atima kišen-

pinigius, o skatindami geriau mo-

kytis duoda daugiau pinigų. Tai 

nėra teisinga – vaikas visų pirma 

turi mokytis dėl savęs, kad įgytų 

būtinų žinių ir gebėjimų  

Bausti atimant pinigus nėra pra-

smės. Poreikiai niekur nedingsta, 

todėl vaikas gali įsiskolinti ben-

draklasiams ar netgi pradėti vogti 

iš jūsų piniginės. Vaikas turi su-

prasti, kad pinigai duodami dėl 

to, kad jie būtini pietums, prava-

žiavimui ir panašiai, bet ne dėl 

gero elgesio. Pradėsite skatinti 

pinigais, galite patekti į spąstus: 

kartą sumokėjęs už tai, kad vai-

kas susitvarkė, gali būti tikri, kad 

kitą kartą „paslaugos“ pabrangs. 

 

 
 

 


