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„MANO KŪNAS PRIKLAUSO MAN“

SAUGUS ELGESYS IR KŪNO SAUGUMO TAISYKLĖS
UŽSIĖMIMAS PRADINIO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS

Mokytojo knyga

Tikslas: ugdyti vaikų saugaus elgesio gebėjimus, socialinėse situacijose sly-
pinčių pavojų atpažinimą, gilinti vaikų žinias apie kūną, su kūnu susijusias 
taisykles bei plėsti vaikų suvokimą apie pagalbos galimybes iškilus rizikingai 
situacijai ar susidūrus su netinkamu elgesiu.

Vaikų amžius: užduotys skirtos pradinio mokyklinio amžiaus vaikams. 
Užduotys gali  būti atliekamos tiek individualaus darbo su vaiku metu, tiek 
vaikų grupėje.

Pagrindinės temos: užsiėmimas sudarytas iš keturių pagrindinių dalių ir skir-
tas aptarti saugaus elgesio temą, pasikalbėti su vaikais apie kūną, pristatyti 
su kūnu susijusias saugumo taisykles, gerų ir blogų paslapčių skirtumus bei 
pagalbos galimybes susidūrus su netinkamu kitų elgesiu. 

Užsiėmimo trukmė: 45 minutės. Atkreipkite dėmesį, jog prie kiekvienos užduo-
ties nurodytas preliminarus jos atlikimo laikas, kuris gali skirtis priklausomai 
nuo vaikų įsitraukimo, aktyvumo, užduoties aktualumo vaikų grupei. Užduotis 
galima atlikti dalimis, skiriant po pamoką ar dalį pamokos laiko atskiroms 
temoms aptarti. 

Priemonės: užduočių knyga kiekvienam vaikui, spalvoti pieštukai/flomasteriai, 
rašiklis, pieštukas.
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I DALIS. SAUGUS ELGESYS

Vaikas turi aiškiai suprasti ir žinoti, koks jo ar jį supančių žmonių elgesys 
yra saugus, o koks turėtų kelti susirūpinimą ar paskatinti vaiką būti budriu. 
Kalbantis apie saugias ir nesaugias situacijas, su kuriomis vaikas gali susidurti, 
svarbu aptarti ne tik išoriškai pastebimus aspektus (pavyzdžiui, situacijos da-
lyvių elgesį), tačiau skatinti vaikus analizuoti situacijoje dalyvaujančių žmonių 
ketinimus, norus jų atžvilgiu, mokytis atpažinti riziką atspindinčius signalus.

1 UŽDUOTIS: „ŠVIESOFORAS“

Užduoties tikslas: aptarti vaikų turimas žinias apie skirtingų šviesoforo spalvų 
reikšmę bei elgesį degant skirtingiems šviesoforo signalams. 

Trukmė: 3 minutės.

Užduoties atlikimas: užduotis yra įvadinė, skirta supažindinti vaikus su toliau 
visoje užduočių knygoje naudosimų spalvų reikšmėmis. Prieš atliekant šią 
užduotį paprašykite vaikų pasiruošti tris spalvas – raudoną, žalią bei geltoną. 
Kartu su vaikais aptarkite, ką reiškia kiekviena iš spalvų ir koks elgesys yra 
tinkamas ir netinkamas degant kiekvienai iš šviesų (raudona – netinkamas 
elgesys, geltona – elgesys, reikalaujantis mūsų budrumo, žalia – tinkamas 
elgesys). 

2 UŽDUOTIS: „SITUACIJOS“

Užduoties tikslas: ugdyti vaikų socialinio supratingumo įgūdžius – gebėjimą 
įvertinti situacijos saugumą bei numatyti galimas grėsmes. 

Trukmė: 10 minučių.

Užduoties atlikimas: užduočiai atlikti vaikams reikės jau turimų trijų spalvų – 
raudonos, žalios bei geltonos. Jei užduotį atliekate vaikų grupėje, perskaitykite 
vaikams pirmą situaciją ir paprašykite vaikų pakelti rankoje tokios spalvos 
pieštuką/flomasterį, kokią spalvą jie „uždegtų“. Jei situacija vaikui atrodo saugi 
– „degame“ žalią šviesą, jei visiškai nesaugi – raudoną, jei reikalaujanti mūsų 
budrumo ir nevienareikšmė – geltoną šviesą. Paskatinkite vaikus užduoties 
metu svarstyti patiems, nežiūrėti į klasės draugų nuomones. Visiems iškėlus 
spalvas paprašykite jas nuleisti ir pakvieskite du – tris vaikus pasidalinti savo 
nuomone, kodėl minėtoje situacijoje „degtų“ savo pasirinktą spalvą. Atkreipkite 
dėmesį, jog šioje užduotyje svarbiausia ne „teisingas“ ar „neteisingas“ at-
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sakymas – vaikai gali turėti skirtingas, priešingas nuomones, kurias svarbu 
išklausyti, jas aptarti, įtraukti vaikus į bendrą diskusiją. Po kiekvienos situacijos 
aptarimo apibendrinkite ir bendrai sutarkite, kokia spalva bus spalvinamas 
šalia situacijos pavaizduoto šviesoforo signalas. 

Situacijos:

1. Susirašinėti su nepažįstamais (RAUDONA)
Ši situacija vertinama kaip nesaugi. Kalbantis apie šią situaciją rekomenduo-
jama su vaikais aptarti, kokie pavojai gali slypėti. Pavyzdžiui, nepažįstamasis 
gali pateikti realybės neatitinkančią informaciją apie save (vyresnis asmuo 
prisistatyti vaiko bendraamžiu, vyras prisistatyti kaip mergaitė ar pan.), gali 
siekti susirašinėjimo metu išgauti asmeninės informacijos apie vaiką (kur jis/ji 
gyvena, mokosi ir pan.). Dėl šių priežasčių ypač svarbu, kad vaiko tėvai, glo-
bėjai ar kiti atsakingi asmenys žinotų, su kuo vaikas bendrauja, kokiu turiniu 
dalijasi susirašinėdamas. 

2. Kelti nuotraukas į internetą (GELTONA)
Ši situacija reikalauja vaiko budrumo. Kalbantis apie ją svarbu aptarti, kokias 
nuotraukas į internetinę erdvę kelti yra saugu (pavyzdžiui, savo augintinio, 
maisto, gamtos vaizdų ir pan.), kokias kelti rizikinga ir nesaugu (pavyzdžiui, 
atskleidžiančias vaiko tapatybę, informaciją apie vaiko gyvenamąją vietą, lan-
komą ugdymo įstaigą, apnuoginto kūno nuotraukas). Pasikalbėkite su vaikais 
apie tai, jog niekada nežinome, kur nuotrauka gali patekti, kai ją išsiunčiame 
kitam žmogui ar juo labiau, kai ją išplatiname internetinėje erdvėje. 

3. Eiti į draugo gimtadienį (ŽALIA)
Ši situacija vertinama kaip saugi, kai vaiko tėvai, globėjai ar kiti atsakingi 
asmenys žino, kur ir su kuo vaikas leidžia laiką. 

4. Padėti apsirengti broliui ar sesei (GELTONA)
Ši situacija reikalauja vaiko budrumo. Kalbantis apie šią situaciją svarbu su 
vaikais aptarti, kada pagalba gali būti svarbi ir reikalinga (pavyzdžiui, kai 
brolis ar sesuo dėl amžiaus, specialiųjų poreikių ar ligų/traumų nėra sava-
rankiškas ir pats negali susitvarkyti), o kada vaikams reikėtų būti atsargiems 
(pavyzdžiui, kai brolis ar sesuo yra vyresnio amžiaus, patys geba susitvarkyti, 
tačiau demonstruoja savo nuogą kūną, prašo vaiko pagalbos nusirengiant ar 
siūlosi aprengti/nurengti vaiką). 

5. Eiti dviese su nepažįstamuoju į jo namus ar kitą vietą (RAUDONA)
Ši situacija vertinama kaip nesaugi. Kalbantis svarbu aptarti situacijoje sly-
pinčius pavojus (suaugęs žmogus gali nusivesti į namus ar kitą atokią vietą ir 
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neleisti vaikui grįžti; tėvai, globėjai ar kiti vaiku besirūpinantys asmenys neži-
no, kur vaikas yra ir negali jam padėti). Taip pat svarbu aptarti nepažįstamo 
asmens ketinimus vaiko atžvilgiu (nepažįstamasis gali siekti vaiką privilioti 
žaidimais, saldumynais ar pan. ne siekdamas vaiko draugystės, tačiau kitų 
savanaudiškų tikslų – siekdamas nuskriausti, išgauti informacijos ar pan.). 

6. Žiūrėti penktadienio filmą su šeima (ŽALIA)
Ši situacija vertinama kaip saugi. Paprastai penktadienio filmai yra atitinkantys 
vaiko amžių, pomėgius ir tokius filmus vaikai žiūri kartu su tėvais. Kalbantis 
su vaikais galima aptarti, kokius filmus vaikai mėgsta ar nemėgsta žiūrėti, 
kokie filmai gali būti netinkami vaikams (siaubo, pornografinio turinio ir pan.). 

7. Supykus trenkti klasės draugui (RAUDONA)
Ši situacija vertinama kaip nesaugi. Kalbantis svarbu su vaikais aptarti, kaip 
toks jo elgesys galėtų paveikti kitą žmogų ir santykius (nuliūdinti, įskaudinti, 
išardyti draugystę ar pan.). Aptariant šią situaciją pasikalbėkite, kaip reikėtų 
elgtis su kilusiu pykčio impulsu, kokių vaikai žino emocijų įveikimo strategijų.

8. Leisti kitam mane stebėti persirengiant ar maudantis (RAUDONA)
Ši situacija vertinama kaip nesaugi. Kalbantis apie šią situaciją rekomenduoja-
ma su vaikais aptarti, kokius jausmus galėtų sukelti toks kito žmogaus elgesys 
(baimę, gėdą, nerimą, įtampą), kokius ketinimus gali turėti taip besielgiantis 
žmogus (pavyzdžiui, nuskriausti vaiką, slapta jį fotografuoti ar pan.).

II DALIS. MANO KŪNAS

Kad vaikas galėtų aiškiai komunikuoti apie savo jausmus, išgyvenimus, patirtis, 
ypač svarbu, kad jis turėtų tinkamą žodyną joms išreikšti. Reikia, kad vaikai 
žinotų ir mokėtų pavadinti kūno dalis, taip pat ir lyties organus, visuotinai 
suprantamais ir aiškiais terminais. Teisingų, visuotinai priimtų kūno dalių pa-
vadinimų vartojimas formuoja pagarbą kūnui bei suteikia aiškumo. Tik patys 
vartodami ir vaikus mokydami vartoti teisingus terminus apie kūną galėsime 
tikėtis, kad susidūrę su negatyviomis patirtimis vaikai galės mums aiškiai pa-
pasakoti, kas nutiko, o mes galėsime tinkamai juos suprasti ir gebėti apsaugoti.

3 UŽDUOTIS: „KŪNO DALYS“

Užduoties tikslas: gilinti vaikų suvokimą apie kūno dalis bei svarbias jų funk-
cijas, išmanymą apie lyčių skirtumus. 

Trukmė: 7 minutės.
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Užduoties atlikimas: užduočiai atlikti vaikams reikės rašiklio. Prieš pradėdami 
užduotį, aptarkite su vaikais, kad visos kūno dalys turi savo pavadinimus ir nei 
vienos kūno dalies pavadinimas nėra nei juokingas, nei kvailas, nei gėdingas 
– šias kūno dalis turime visi. Paprašykite vaikų prie pavaizduoto kontūrinio 
žmogaus piešinio ant rodyklės užrašyti kūno dalies, į kurią rodyklė rodo, pa-
vadinimą. Vaikams užrašius pavadinimus aptarkite, kad šias kūno dalis mes 
turime ne veltui, kiekviena jų turi svarbias, skirtingas funkcijas. Aptarkite pa-
grindinių kūno dalių funkcijas – „kam mums reikalingos kojos?“; „kam skirtos 
rankos?“ ir pan. Dėmesį skirkite lytinių organų sričiai. Su vaikais aptarkite lytinių 
organų pavadinimų skirtumus priklausomai nuo lyties. Atkreipkite dėmesį, 
jog kalbantis su vaikais svarbu pateikti visuotinai suprantamus ir vartojamus 
lyties organų pavadinimus (įprasta berniukų lyties organus vadinti „peniu“, 
mergaičių – „vulva“). Pasikalbėkite, kam skirta ši kūno vieta. Apibendrinant 
užduotį svarbu pakartotinai aptarti, jog nei viena kūno vieta nėra gėdinga ar 
juokinga, kad kiekviena jų atlieka svarbų vaidmenį. 

SVARBU! Atkreipkite dėmesį į atvejus, jei kalbantis lyties organų funkcijų 
tema vaikas/vaikai pradeda detaliai kalbėti apie seksualines funkcijas ar ši 
tema iššaukia komentarus/juokelius seksualinio turinio tema – tai gali rodyti 
apie vaiko turimas pernelyg išsamias, amžiaus neatitinkančias žinias. Toks 
vaikas turėtų patekti į specialistų akiratį, siekiant geriau suprasti jo reakcijas 
ir galimas patirtis. 

4 UŽDUOTIS: „VIEŠOS IR PRIVAČIOS KŪNO VIETOS“

Užduoties tikslas: ugdyti vaikų gebėjimą suvokti bei skirti viešas ir privačias 
kūno vietas. 

Trukmė: 5 minutės.

Užduoties atlikimas: užduočiai vaikams reikės dviejų jau naudotų spalvų – 
raudonos ir žalios. Kartu su vaikais perskaitykite apie viešas ir privačias kūno 
vietas ir paprašykite vaikų kontūriniame žmogaus piešinyje atitinkamomis 
spalvomis jas nuspalvinti. Žalia spalva paprašykite nuspalvinti viešas kūno 
vietas, kurias saugu ir galima rodyti kitiems, raudona spalva – intymias, priva-
čias kūno vietas, kurių kitiems nerodome ir neleidžiame jų liesti. Paskatinkite 
vaikus užduotį atlikti savarankiškai, priklausomai nuo to, kaip jie patys jau-
čiasi ir galvoja. Baigus užduotį apibendrinkite, kad kūno vietos, kurias dengia 
apatiniai drabužiai ar maudymosi kostiumėlis, yra privačios ir šių vietų nei 
vienas neturėtume leisti kitiems liesti ar jų rodyti viešai. Atliekant šią užduotį 
svarbu pasikalbėti ir apie išimties atvejus. Pavyzdžiui, jei dėl vienų ar kitų 
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priežasčių vaikui reikalinga pagalba, privačioje vietoje jaučiamas skausmas 
ar kiti nemalonūs pojūčiai, tokiais atvejais apžiūrėti ar liesti šias vietas gali 
tik tėvai, globėjai ar kiti vaiką prižiūrintys asmenys bei gydytojai (kartu daly-
vaujant tėvams). 

5 UŽDUOTIS: „TINKAMI IR NETINKAMI PRISILIETIMAI“

Užduoties tikslas: ugdyti vaikų gebėjimą skirti tinkamus ir netinkamus prisi-
lietimus bei gilinti pagrindinių taisyklių apie prisilietimus išmanymą.  

Trukmė: 8 minutės.

Užduoties atlikimas: su vaikais aptarkite, jog svarbu ne tik žinoti, kokios yra 
viešos ir privačios kūno vietos, tačiau ir suprasti, kokie prisilietimai yra tinkami 
ir netinkami. Pasikalbėkite apie tai, kad gali kilti skirtingi jausmai, kai mūsų 
kūną liečia kiti. Mūsų jausmas gali priklausyti nuo to, koks žmogus mus paliečia, 
koks yra prisilietimas, kuriose vietose mus liečia. Perskaitykite ar pakvieskite 
vieną iš klasės vaikų (jei užduotį atliekate vaikų grupėje) perskaityti pirmąją 
situaciją ir paprašykite vaikų pakelti rankoje raudonos ar žalios spalvos pieš-
tuką/flomasterį priklausomai nuo to, kaip jiems atrodo – situacijoje minimas 
prisilietimas yra tinkamas ar netinkamas. Po kiekvienos situacijos apiben-
drinkite ir bendrai sutarkite, kokia spalva bus spalvinamas šalia situacijos 
pavaizduotas skrituliukas.

1. Mama paglosto tau galvą. (ŽALIA)

2. Klasės draugas (-ė) kumščiu trenkia tau į nugarą. (RAUDONA)

3. Važiuojant autobusu nepažįstamas vyras įžnybia tau į krūtinę. 
(RAUDONA)

4. Draugas(-ė) tave apkabina guosdamas. (ŽALIA)

5. Senelis sodinasi tave ant kelių ir pradeda tave bučiuoti, glostyti pri-
vačias vietas. (RAUDONA)

6. Tėtis pabučiuoja tau į skruostą išleisdamas į mokyklą. (ŽALIA)

7. Teta siūlosi tave nurengti ir nufotografuoti. (RAUDONA)

SVARBU! Kalbantis apie tinkamų ir netinkamų prisilietimų keliamus jausmus 
rekomenduojama su vaikais aptarti, jog netinkami prisilietimai gali kelti įvairius 
jausmus (pavyzdžiui, prisilietimai prie privačių vietų, viena vertus, gali būti 
nemalonūs ir mums nepatikti, kita vertus – toks prisilietimas gali kelti malonų 
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pojūtį kūne, tačiau jis vis tiek bus netinkamas.) Apibendrinkite, kad privačių 
vietų neleidžiame kitiems liesti, nepriklausomai nuo to, kokį pojūtį kelia toks 
prisilietimas. 

Aptarus situacijas bei jų keliamus jausmus, pereikite prie pagrindinių su kūnu 
susijusių saugumo taisyklių prisiminimo, paprašykite vieno iš vaikų perskaityti 
užduoties pabaigoje užrašytą tekstą ir apibendrinkite:

• Tavo kūnas yra tik tavo ir niekas neturi teisės tavęs liesti, apkabinti, 
bučiuoti, jeigu tu to nenori.

• Kito žmogaus kūnas priklauso kitam žmogui ir tu negali liesti ar prašyti 
kito rodyti intymias kūno vietas.

• Tu gali liesti savo intymias kūno dalis tik tuo metu, kai esi vienas, 
atskirai nuo kitų.

III DALIS. PASLAPTYS

Paslaptis, slaptumas yra viena iš pagrindinių smurtautojų taktikų. Vaikai daž-
nai linkę laikyti paslaptis nerimaudami dėl artimųjų reakcijų (pykčio, kaltinimo, 
netikėjimo vaiku) ar galimų negatyvių tiesos atskleidimo pasekmių vaikui ir (ar) 
jo šeimai, kitiems svarbiems asmenims. Dėl to ypač svarbu išmokyti vaikus 
atskirti geras paslaptis nuo blogų bei sukurti pasitikėjimu grįstą atmosferą.

6 UŽDUOTIS: „GEROS IR BLOGOS PASLAPTYS“

Užduoties tikslas: ugdyti vaikų suvokimą apie gerų ir blogų paslapčių skirtu-
mus bei gebėjimą suprasti, kada paslaptį saugoti yra žalinga. 

Trukmė: 7 minutės.

Užduoties atlikimas: užduočiai atlikti vaikams reikės raudonos ir žalios spalvos 
pieštukų/flomasterių. Pakvieskite vaikus pasvarstyti, kokia paslaptis galėtų būti 
vadinama gera, vėliau aptarkite blogos paslapties ypatumus. Tuomet kartu su 
vaikais užduočių knygoje paskaitykite ir apibendrinkite gerų ir blogų paslapčių 
skirtumus. Pristatykite vaikams 6 užduotį. Perskaitykite ar pakvieskite vieną iš 
klasės vaikų (jei užduotį atliekate vaikų grupėje) perskaityti pirmąją paslaptį 
ir paprašykite vaikų pakelti rankoje raudonos ar žalios spalvos pieštuką/flo-
masterį priklausomai nuo to, kaip jiems atrodo – paslaptis gera ar bloga. Po 
kiekvienos paslapties apibendrinkite ir bendrai sutarkite, kokia spalva bus 
spalvinamas šalia paslapties pavaizduotas skrituliukas. 



12

Globos namai „Užuovėja“

Paslaptys:

1. Nesakyti mamai, kad jos gimtadieniui nupirkote tortą su daug žva-
kučių. (ŽALIA)

2. Nesakyti tėčiui, kad klasės draugas(-ė) tavęs prašė rūbinėje nusimauti 
kelnes. (RAUDONA)

3. Nesakyti draugui(-ei), kad ant jo stalo palikai jam/jai saldainį. (ŽALIA)

4. Nesakyti klasės draugui (-ei), kad Šv. Valentino dienos proga jam/jai 
parašei laišką. (ŽALIA)

5. Nepasakoti mamai, kad suaugęs žmogus prie mokyklos tau siūlė sal-
dainių ir kvietėsi į savo namus. (RAUDONA)

6. Nesakyti mokytojai (-ui), kad tavo klasės draugą (-ę) mokykloje primušė 
kitas vaikas. (RAUDONA)

Apibendrinkite, kad paslaptis, kuri verčia vaiką nerimauti, baimintis ar liūdėti 
turėtų būti atskleista – ja būtina pasidalinti su patikimu suaugusiuoju, kuris 
galėtų padėti. 

IV DALIS. PAGALBA

7 UŽDUOTIS: „PATIKIMI ŽMONĖS“

Užduoties tikslas: plėsti vaikų suvokimą apie pagalbos galimybes susidūrus 
su netinkamu kitų elgesiu.

Trukmė: 5 minutės.

Užduoties atlikimas: su vaikais aptarkite, jog susidūrus su kitų netinkamu, 
nemaloniu elgesiu, kuris kelia vaikui skausmą ar liūdesį, baimę, svarbu prisi-
minti 3 žingsnių taisyklę. Kartu su vaikais paskaitykite nurodytus žingsnius 
ir juos aptarkite:

1. Sakau „stop“, „man nepatinka“. Aptarkite su vaikais, kad labai svarbu 
aiškiai išsakyti kitam, jei dėl kito elgesio jaučiamės nejaukiai, nepa-
togiai, nemaloniai, mums skauda. Pasikalbėkite, jog ne visuomet gali 
būti drąsu aiškiai pasakyti „stop“, kartu pasvarstykite, kas vaikams 
suteiktų drąsos pasipriešinti netinkamam kito elgesiui.

2. Pasitraukiu iš situacijos arba šaukiuosi pagalbos. Aptarkite su vaikais, 
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jog susidūrus su netinkamu kito elgesiu ne visuomet galime pasiprie-
šinti (pavyzdžiui, kai kitas asmuo yra suaugęs ar pan.). Tokiu atveju, jei 
yra galimybė, svarbu kuo skubiau pasitraukti iš situacijos (pavyzdžiui, 
pabėgti) arba šauktis pagalbos. 

3. Papasakoju apie tai patikimam suaugusiajam. Aptarkite, kad apie to-
kias situacijas ypač svarbu papasakoti suaugusiajam, kuriuo vaikas 
pasitiki. 

Pereikite prie 7 užduoties instrukcijos. Paprašykite vaikų tuščioje užduočių 
lapo erdvėje rašikliu ar flomasteriu apibrėžti savo plaštaką ir ant kiekvieno 
rankos piršto užrašyti po patikimą suaugusį žmogų, kuriuo vaikas galėtų pa-
sitikėti, kuris galėtų jam padėti. Pakvieskite vaikus pasidalinti, kokius asmenis 
surašė. Kartais vaikai gali nurodyti kitus vaikus ar savo naminius gyvūnus 
– tuomet svarbu aptarti, kad tik suaugęs žmogus galės tinkamai sureaguoti 
ir apsaugoti, tad pasidalinus bloga paslaptimi su naminiu gyvūnu ar draugu 
vis dėlto apie tokią paslaptį reikėtų pranešti ir suaugusiam. Aptarimo metu 
svarbu orientuotis ne tik į šeimos narius, tačiau paskatinti vaikus pasvarstyti, 
į ką jie galėtų kreiptis susidūrę su nemalonia ar grėsminga situacija būdami 
mokykloje, būrelyje ar kitoje vaiko aplinkoje. 

UŽSIĖMIMO PABAIGA. ŽAIDIMAS „STOP“

Likus laikui ar pertraukos metu, rekomenduojame su vaikais pažaisti žaidi-
mą, skirtą geriau suvokti, aiškiai komunikuoti apie savo asmenines ribas bei 
mokytis reaguoti, atsižvelgti į kito žmogaus ribas. 

Žaidimo eiga: iš klasės pakviečiami du vaikai, kurie atsistoja vienas prieš kitą 
pakankamu atstumu. Pasirenkama, kuris vaikas sakys „stop“, o kuris eis link 
jo ir turės sustoti išgirdęs šią frazę. Vaiko, kuris sako „stop“ užduotis – stebėti 
link jo einantį vaiką ir pasakyti „stop“, kai nebenori, kad kitas prie jo prieitų 
arčiau. Einančiojo vaiko užduotis – būti budriam kito vaiko siunčiamam si-
gnalui ir sustoti vos išgirdus „stop“. Tuomet sprindžiais ar liniuotės pagalba 
išmatuojamas atstumas tarp vaikų. Tas pats veiksmas dabar pakartojamas 
poroje apsikeitus vaidmenimis. 

Kelis kartus sužaidus šį žaidimą svarbu su vaikais aptarti asmeninės erdvės 
svarbą, kiekvieno iš mūsų skirtumus ir skirtingus poreikius bei svarbą išgirsti 
kito asmens siunčiamus signalus, kad tam tikras mūsų elgesys yra nepagei-
daujamas ar netinkamas. 
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SVARBŪS PASTEBĖJIMAI APIE IŠŠŪKIUS 
UŽSIĖMIMO VEDIMO PROCESE

Tiek vedant užsiėmimą grupėje, tiek individualiai, labai svarbu stebėti vaikų 
reakcijas ir emocijas, išsakomus pastebėjimus. Užsiėmimo metu ypač svarbu 
atkreipti dėmesį, jei:

• vaikas, atlikdamas skirtingas užduotis, nuolat patiria sunkumų at-
pažinti pavojų atspindinčius signalus, sunkiai geba išskirti viešas ir 
privačias kūno vietas, neatskiria tinkamų prisilietimų nuo netinkamų, 
gerų paslapčių nuo blogų. Šiuo atveju rekomenduotina, kad toks vaikas 
patektų į specialistų akiratį, siekiant giliau suprasti vaiko sunkumus 
(kiek jie gali būti siejami su pažintine vaiko raida, specialiaisiais po-
reikiais, kiek – su galimai turėtomis negatyviomis patirtimis). Daugiau 
informacijos apie tai, kaip atpažinti nuo seksualinio smurto nukentėjusį 
vaiką, galite rasti internetiniame tinklalapyje https://www.uzuoveja.lt/
vaiku-nukentejusiu-nuo-seksualines-prievartos-pagalbos-centras/ 
pateiktame lankstinuke „Kaip atpažinti seksualinę prievartą patyrusį 
vaiką ir ką daryti“. Vaikams, patiriantiems minėtų sunkumų, užsiėmimus 
panašaus pobūdžio temomis rekomenduotina organizuoti pakartotinai, 
skirti individualaus dėmesio. 

• vaikas užduoties metu atsiskleidžia apie seksualinio ar kitokio smurto 
arba nepriežiūros patirtis (pavyzdžiui, išsako, kad mamai apie smurtą 
atsiskleisti negalėtų, nes ji nuolat būna išgėrusi; kad intymiose vietose 
gali liesti vyresnis brolis ir tai dažnai daro ar panašiai). Iškilus tokiai 
situacijai, svarbu palaikyti ir padrąsinti vaiką, tačiau stabdyti jo pasa-
kojimą. Pirmiausia pasakykite vaikui, kad labai svarbu, jog jis apie tai 
pasisakė ir vėliau jūs galėsite apie tai pasikalbėti plačiau, tačiau šiuo 
metu visi kartu pabaigsite atlikti užduotis. Po užsiėmimo pakvieskite 
vaiką konsultacijai ar nukreipkite vaiką į specialistą (pavyzdžiui, ug-
dymo įstaigos psichologą) aptarti užsiėmimo metu iškilusią situaciją.

SVARBU! Vaikui atsiskleidus apie galimai patirto smurto (fizinio, seksu-
alinio, psichologinio) ar nepriežiūros atvejį venkite detalizuoti, išsamiai 
nagrinėti smurto situaciją, nespauskite vaiko papasakoti daugiau deta-
lių. Turint nors menkiausią įtarimą, jog vaikas galėjo patirti smurtą, svar-
bu kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal vaiko gyvenamąją vietą 
(kontaktai: https://vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritori-
niai-skyriai/). Esant įtarimui, jog vaikas galėjo patirti seksualinį smurtą, 
galima kreiptis konsultacijos į Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prie-
vartos, pagalbos centro psichologus (kontaktai: https://www.uzuoveja.lt/
vaiku-nukentejusiu-nuo-seksualines-prievartos-pagalbos-centras/). 

Medžiaga paruošta globos namų „Užuovėja“ psichologų.

https://www.uzuoveja.lt/vaiku-nukentejusiu-nuo-seksualines-prievartos-pagalbos-centras/
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https://vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/
https://www.uzuoveja.lt/vaiku-nukentejusiu-nuo-seksualines-prievartos-pagalbos-centras/
https://www.uzuoveja.lt/vaiku-nukentejusiu-nuo-seksualines-prievartos-pagalbos-centras/
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