Amžiaus grupė

Ikimokyklinis amžius (0-5 m.)

Pradinis mokyklinis amžius (6-10 m.)

Ankstyvoji paauglystė (11-14 m.)

Vėlyvoji paauglystė (15 – 17 m.)

Seksualinė vaikų raida
Įprastas seksualinis elgesys

Nerimą keliantis seksualinis elgesys

• Tyrinėja savo bei pažįstamų suaugusiųjų/vaikų
kūną, siekdama(-as) jį pažinti (masturbuojasi,
siekia pažiūrėti ar paliesti intymias kūno vietas);
• Tyrinėja skirtumus tarp berniukų ir mergaičių;
• Žaidžia „gydytojus“ ir pan. žaidimus su
bendraamžiais;
• Nesigėdija kūno, nuogumo;
• Patiria erekciją.
• Domisi lytiškumo tema, klausinėja apie tai
suaugusiųjų;
• Skiria intymias ir atviras kūno dalis;
• Pradeda gėdytis nuogumo;
• Siekia privatumo rengiantis, prausiantis,
masturbuojantis.

• Tyrinėja kūną dažnai, intensyviai, per skausmą,
ši veikla nustelbia kitas veiklas;
• Liečia nepažįstamų žmonių intymias kūno vietas,
prašo kitų ją/jį liesti intymiose vietose;
• Gėdijasi ir vengia nuogumo;
• Žaidžia kūno tyrinėjimo žaidimus su vyresniais
ar jaunesniais už save vaikais.

• Domisi seksualumu (brendimo, lytinių santykių
temomis);
• Masturbuojasi vienumoje;
• Mezga santykius su to paties amžiaus partneriu
be seksualinio intereso.

• Kalba apie seksualumą;
• Masturbuojasi, žiūri pornografinio turinio
filmus, siekdamas(-a) pasitenkinimo;
• Užmezga intymius santykius* su bendraamžiu.

• Nuolat ir įkyriai užduoda klausimus lytiškumo
temomis;
• Turi detalių žinių seksualinėmis temomis, kurios
kartotinai reiškiasi vaiko piešiniuose, kalboje,
žaidimuose;
• Viešai masturbuojasi, demonstruoja nuogą kūną,
intymias vietas, net paaiškinus, jog toks elgesys
netinkamas.
• Domėjimasis seksualumu užgožia kitas veiklas;
• Siunčia ir/ar platina pornografinio turinio vaizdo
medžiagą;
• Kuria romantinius santykius su vyresniais ar
jaunesniais už save asmenimis;
• Gyvena lytiškai aktyvų gyvenimą.
• Intensyviai
domisi
seksualumu,
žiūri
pornografinio turinio medžiagą, ši veikla
nustelbia kitas veiklas;
• Įsitraukia
į
seksualinę
veiklą
su
jaunesniais/vyresniais vaikais/jaunuoliais;
• Gyvena aktyvų seksualinį gyvenimą, dažnai
keičia partnerius.

* 151-1 str., Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: Pilnametis asmuo, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su jaunesniu negu
šešiolikos metų asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių, baudžiamas bauda arba
laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

