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Šalis: Lietuva

Metai: 2012

Trukmė: 27 min 

Temos: vidinis vaiko pasaulis, vaiko nepriežiūra, skurdas, bėgimas iš namų

Metodas tinka šiems dalykams: etikai, pilietiniam ugdymui, rusų kalbai, klasės 
valandėlėms 

Grupės dydis: iki 30 žmonių

Filmas skirtas: 5-7 klasių mokiniams

Filme liečiamos žmogaus teisės: teisė į saugią vaikystę, apsauga nuo nepriežiū-
ros ir emocinio smurto

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai: 

• Aptarti su mokiniais vaikų teisių temą, analizuoti, kokie ženklai gali ro-
dyti, kad vaiko teisės yra nepakankamai užtikrinamos. 

„Liza, namo!“

Režisierė: Oksana Buraja

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA: 

PASIRUOŠIMAS FILMO 
PERŽIŪRAI

FILMO PERŽIŪRA

FILMO APTARIMAS

Priklausomai nuo pasirinktos 
užduoties.

Pasiruoštas rodyti filmas, kom-
piuteris, projektorius, ekranas. 

UŽDUOTIS „VAIKŲ TEISĖS“ Lapas su jame surašytomis vaikų 
teisėmis (priedas …), rašikliai

APIBENDRINIMAS

Aptarimo klausimai, rašikliai, 
lipnūs popieriaus lapeliai 
(3 skirtingų spalvų), 3 dideli 
popieriaus lapai ir markeris.

10-20
min

15
min

15
min

5
min

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

27
min

• Suteikti informaciją apie pagalbos vietas ir būdus, kuomet vaikas pati-
ria emocinį / psichologinį smurtą ar nepakankamą suaugusiųjų priežiūrą. 

• Gilinti emocijų pažinimą ir supratimą, padėti atpažinti situacijas iš savo 
gyvenimo, kai kyla poreikis išreikšti intensyvius jausmus. 

Užsiėmimo trukmė: pasiruošimas filmo rodymui ir aptarimui – iki 20 min, filmo 
rodymas – 27 min, filmo aptarimas ir su juo susijusios užduotys: 35 min.
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2018 m. liepos 1 d. – gruodžio 31d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnyba gavo 14 488 pranešimus apie galimai pažeidžiamas vai-
kų teises – daugiausia apie nesmurtinius vaikų teisės pažeidimus (susiju-
sius su vaiko identiškumu ir jo išsaugojimu, bendravimu su savo tėvais ir 
giminaičiais ir pan.), bet daugiau nei 3000 pranešimų buvo gauti apie gali-
mus smurto prieš vaikus atvejus (šaltinis – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos 2018 m. veiklos ataskaita). Smurtas prieš vaikus apima 
tokias smurto formas kaip fizinis, seksualinis, emocinis/psichologinis smur-
tas bei nepriežiūra. Filme „Liza, namo!“ subtiliai paliečiamos emocinio/psi-
chologinio smurto ir nepriežiūros temos. Jei neprižiūrėtą vaiką galima gana 
lengvai pastebėti pagal tam tikrus fizinius, išvaizdos požymius, tai emocinė/
psichologinė prievarta yra itin sunkiai pastebima, o tai apsunkina pagalbos 
emocinę prievartą patiriantiems vaikams suteikimą.  

Psichologinis/emocinis smurtas - tai tyčiojimasis iš vaiko, žodinis agre-
syvus elgesys, žeminimas, įžeidinėjimas, gąsdinimas, grasinimas, vertimas 
jaustis kaltą, nuolatinis blogos savijautos kėlimas, parodymas, kad vaikas 
nėra mylimas, kad yra blogesnis už kitus, aprėkimas, apkalbinėjimas už akių 
siekiant pažeminti, įžeidžių raštelių, SMS žinučių ar elektroninių laiškų rašy-
mas, privačios informacijos atskleidimas siekiant pažeminti ir t. t.

Filme pasakojama apie 8 metų mergaitę Lizą, kuri bėga iš namų. Ją radusi 
mama barasi, baudžia statydama į kampą, klausinėja „Kodėl tu bėgi? Ko tau 
trūksta?“, bet Liza nekalba su mama, nepasakoja, kur buvo ar kodėl ji bėga 
iš namų. Atrodo, kad Liza gyvena vidiniame savo pasaulyje, kuriame gali pa-
sislėpti nuo savo aplinkos suaugusiųjų, kurie ne tik nesugeba, bet atrodo, 
net ir nelabai nori suprasti Lizos poreikių, į juos atliepti ar pasirūpinti Lizos 
saugumu. Filmas tinkamas ne tik vaikams, bet ir mokytojams bei tėvams, 
nes pasakoja apie atotrūkį tarp suaugusiųjų ir vaikų pasaulių, atskleidžia, 
kaip vaikai ieško būdų išgyventi grubioje ir nesaugioje kasdienybėje. 

Vaikų teisių tema, nors ir atrodytų gana plačiai aptarinėjama, bet vis dar 
reikalauja atidaus dėmesio. 2017 m. buvo priimtos Vaiko teisių pagrindų 
įstatymo pataisos, kuriomis draudžiamas bet koks smurtas prieš vaikus. Tais 
pačiais metais LR Vyriausybė patvirtino ir projektą „Vaiko teisių apsaugos 
pertvarka“, kuriuo siekiama „sukurti nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių 
apsaugos sistemą, užtikrinančią vienodos praktikos, apsaugant ir ginant vai-
ko teises ir teisėtus interesus, formavimąsi ir taikymą valstybėje, savalaikį 
reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, cen-
tralizuojant sistemos valdymą ir koordinavimą”. Nepaisant šių svarbių žings-
nių, siekiančių gerinti vaiko teisių apsaugos situaciją Lietuvoje, ir toliau kyla 
aštrių diskusijų vaikų teisių temomis, keliami siūlymai, kad fiziniu smurtu 
prieš vaiką būtų laikomas tik sukeliamas žymus skausmas, o „proporcingas“ 
fizinis smurtas prieš vaikus nebebūtų laikomas smurtu. 

FILMO APRAŠYMAS

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS 

Diskutuoti būtų lengviau, jei patalpoje būtų galimybė susodinti mokinius 
ratu, kad matytų ir geriau girdėtų vieni kitus. Jei tokios galimybės nėra – re-
komenduotume mokinius susodinti grupelėmis po 5-6.

REKOMENDACIJOS PATALPAI / 
MOKINIŲ SUSODINIMUI:

http://www.vaikoteises.lt/media/file/Egle/2018%20m.%20veiklos%20ataskaita.pdf
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Nepriežiūra ir apleistumas yra tada, kai suaugusieji nesirūpina vaiku. 
Vaikams reikia, kad juos prižiūrėtų, kad jie turėtų, ką valgyti, drabužių ir rei-
kalingų daiktų, kad būtų lova miegojimui, kad ateitų gydytojas, kai vaikas 
serga, kad jis būtų apsaugotas nuo pavojų. Jei tėvai tuo nesirūpina, tai ir yra 
nepriežiūra. Nepriežiūra ir apleistumas yra tada, kai tėvai ar globėjai:

•  Neduoda vaikui valgyti.

•  Nenuperka tinkamų drabužių (pavyzdžiui, žiemą vaikas neturi striu-
kės ar pirštinių).

•  Palieka vaikus ilgam laikui vienus, be suaugusiojo priežiūros.

•  Verčia vaikus atlikti jiems pagal jėgas ir amžių per sunkius suau-
gusiųjų namų ruošos darbus – gaminti maistą, skalbti, prižiūrėti jaunesnius 
vaikus ir pan.

•  Nepakviečia gydytojo, kai vaikas serga, neparūpina vaistų.

Į Vaikų liniją besikreipiantys ir anoniminės, konfidencialios emocinės 
pagalbos ieškantys vaikai dažnai pasakoja apie sunkumus bendraujant su 
artimais suaugusiais – tėvais, globėjais ar kitais. Tai viena dažniausių vaikų 
minimų temų. 2018 m. daugiau nei 3000 kartų vaikai su Vaikų linijos konsul-
tantais kalbėjo apie santykių su tėvais sunkumus, 1171 kartą – apie iš artimų 
suaugusiųjų patiriamą fizinę agresiją ar prievartą, daugiau nei 500 kartų – 
apie emocinę prievartą. 54 pokalbiuose su vaikais jie dalinosi noru ar ketini-
mais pabėgti iš namų, kaip iš nesaugios ir emociškai gniuždančios aplinkos. 

Informacija parengta remiantis Paramos vaikams centro (www.pvc.lt), 
„Vaikų linijos“ (www.vaikulinija.lt) ir Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvai-
kinimo tarnybos (www.vaikoteises.lt) pateikiama informacija.

DETALUS FILMO PERŽIŪROS IR 
APTARIMO EIGOS APRAŠYMAS

Pasiruošimas filmo peržiūrai: jei turite galimybę – prieš pat filmo peržiū-
rą ar kiek anksčiau pakalbėkite su mokiniais apie jausmus ir kartu sudarykite 
jausmažodžių lapą – jame surašykite įvairius žodžius, apibūdinančius jaus-
mus ir emocijas. Jausmažodžių lapas pravers aptariant filmą, būtų svarbu, 
kad jis užsiėmimo metu būtų pakabintas vaikams gerai matomoje vietoje. 

Jausmų temą galite patyrinėti naudodami vieną pateiktų pratimų arba kokį 
nors kitą jums jau pažįstamą ir patinkantį metodą, naudojamą geresniam 
jausmų pažinimui. 

• „Mūsų balsas – jausmų išdavikas“ (reikalingos priemonės: lapeliai 
su užrašytomis frazėmis ir jausmais (priedas ...), didelis lapas ir markeris 
jausmažodžių sąrašui). Užduoties tikslas – patyrinėti jausmų raišką vartojant 
ne konkrečius jausmus išreiškiančius žodžius, o balsą ir jo intonacijas. Supa-
žindindami vaikus su tema pasakykit, kad mes naudojamės įvairiais būdais 
jausmams išreikšti – kai supykstame, rėkiame; kai nuliūstame, kalbame ty-
liai ar lėtai. Kartais ne taip svarbu, koks yra žodžių turinys, o su kokiu jausmu, 
kokia intonacija ar garsumu žodžiai pasakomi. Kaip pavvyzdį galite pateikti 
atsiliepimą telefonu „Klausau“ – galime atsiliepti tyliai ir ramiai, liūdnai, pik-
tai, energingai, paslaptingai ir pan. Pademonstruokite skirtingus atsiliepimo 
būdus ar pakvieskite ką nors iš klasės mokinių atsiliepti liūdnai, piktai, links-
mai ar pan. 

Padalykite mokinius į grupeles po 4-6 žmones. Kiekvienai grupelei duo-
kite po lapelį, kuriame užrašyta frazė ir jausmas. Mokiniams reikės perskai-
tyti ant lapelio parašytą frazę, stengiantis balso intonacija, garsumu, greičiu 
perteikti ir jausmą. Galite kartu su mokiniais parepetuoti vieną pavyzdį – 
įsivaizduokime, kad lapelyje užrašyta „Liūdnai pasakykite „Šiandien ryte val-
giau košę“, ir pakvieskite ką nors iš mokinių liūdnai pasakyti frazę parašytą 
kabutėse - „Šiandien ryte valgiau košę“. Jei neatsiranda norinčiųjų – pasa-
kykite tai pats/pati. Pakvieskite vaikus neatskleisti kitoms grupelėms, kas 
parašyta jų gautame lapelyje. Vaikams duodamos kelios minutės pasiruošti, 
susitarti, kuris iš grupelės skaitys duotą sakinį, ir prašoma po vieną grupelę 
perskaityti gautą frazę, balsu išreiškiant ir užrašytą jausmą. Kitos grupelės 
turi bandyti atspėti, kokį jausmą bando „transliuoti“ grupelė. Šią užduotį 
apibendrindami įvardykite kartu su vaikais, iš ko galime suprasti, ką kitas 
jaučia (balso tonas ir stiprumas, veido išraiška, kūno poza, sakomi žodžiai). 
Ant didelio lapo pasinaudodami „minčių lietumi“ kartu su dalyviais surašyki-
te jausmažodžius – žodžius, kuriais apibūdinami jausmai ir emocijos (piktas, 
liūdnas, susirūpinęs, neramus, suirzęs ir t.t.).

• „Jausmų veidrodis“ (reikalingos priemonės: didelis lapas ir marke-
ris jausmažodžių sąrašui). Ši užduotis atliekama poromis. Vienas iš poros 
susigalvoja, kokį jausmą norės pavaizduoti, ir bando kūno kalba tą jausmą 

http://www.pvc.lt
http://www.vaikulinija.lt
http://www.vaikoteises.lt
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parodyti (judesiais, kūnu, veido išraiškomis, bet be baldo ir be žodžių). Kitas 
– stovėdamas priešais turi būti „veidrodis“ ir atkartoti tą jausmą. Tada svar-
bu, kad dalyviai vienas kitam įvardytų, kokį jausmą vaizdavo, ir apsikeistų 
vaidmenimis. Jei matote, kad sunku sugalvoti, kokį jausmą vaizduoti, – pa-
dėkite jiems patys įvardydami, kokį jausmą galima vaizduoti, ar duokite išsi-
traukti lapelį su užrašytu jausmu. Šią užduotį apibendrindami taip pat kartu 
su mokiniais sudarykite jausmažodžių lapą.

• „Jausmų koliažas“ (reikalingos priemonės: įvairūs žurnalai, žirklės, 
klijai, rašikliai, didelis lapas ir markeris jausmažodžių sąrašui). Šią užduotį 
atlikti grupelėmis po 4-6 mokinius. Kiekvienai grupei duoti po keletą įvairių 
žurnalų (kuriuose būtų žmonių nuotraukų), žirkles, klijus. Paprašyti išrinkti 
iš žurnalų įvairių žmonių nuotraukų, kurios, vaikų manymu, atspindėtų kuo 
įvairesnius jausmus, tas nuotraukas iškirpti, suklijuoti ant lapo. Koliaže svar-
bu pavaizduoti ne mažiau kaip 6 skirtingus jausmus. Koliažo viršuje būtinai 
užrašyti, kokius jausmus jis atspindi. Atlikus užduotį visus „koliažus“ galima 
pakabinti matomoje vietoje ir apžiūrėti visų grupelių darbą. Šią užduotį api-
bendrindami kartu su vaikais sudarykite jausmažodžių lapą. 

Filmo peržiūra: prieš pradėdami peržiūrą, trumpai pristatykite filmą, pa-
dalykite kiekvienam vaikui po 3 lipnius lapelius (kiekvienas turi būti skirtin-

gos spalvos) ir rašiklius. Pasakykite, kad jų reikės po filmo peržiūros. 

Filmo aptarimas: Po filmo peržiūros paprašykite visų vaikų asmeniškai 
atsakyti į 3 klausimus ir atsakymus užrašyti ant skirtingų spalvų lipnių lape-
lių. Svarbu, kad mokytojas ne tik įvardytų klausimą, į kurį reikia atsakyti, bet 
pasakytų, ant kokios spalvos lapelio reikia užrašyti atsakymą.  

1. Filme Liza neatsako į mamos klausimą „Kodėl tu bėgi?“. Paimkite A 
(pvz. gelsvos) spalvos lapelį ir užrašykite, kaip į šį klausimą atsakytumėt jūs: 
kodėl Liza vis bėga iš savo namų? 

2. Leidę užrašyti atsakymą, tęskite toliau: imkite B (pvz. melsvos) spal-
vos lapelį ir užrašykite, kaip, jūsų manymu, Liza jaučiasi, gyvendama su savo 
šeima? Stenkitės įvardyti kuo konkretesnius jausmus, pvz. nesaugi, sutriku-
si, liūdna ir pan. Tam vaikai gali naudoti jūsų visų kartu sudarytą jausmažo-
džių lapą, jį pakabinkite mokiniams gerai matomoje klasės vietoje.

3. Kai vaikai užrašo jausmus, užduokite trečią klausimą: kaip atsakytu-
mėt į kitą Lizos mamos klausimą – ko Lizai trūksta savo šeimoje?

Kai mokiniai užrašo savo atsakymus, vidury klasės padėkite ar ant len-
tos pakabinkite 3 didelius (flipčarto) lapus su užrašais „Kodėl?“, „Jausmai“ ir 
„Ko trūksta?“. Paklauskite, kas iš mokinių norėtų pasidalyti savo atsakymais 
į klausimus. Pasidalinusį mokinį pakvieskite kiekvieną lapelį užlipdyti ant ati-
tinkamo lapo ir pakvieskite dar kelis mokinius pasidalyti savo atsakymais. 
Tada paprašykite, kad visi vaikai užklijuotų savo surašytus atsakymus ant 
pakabintų lapų. Šiuos lapus galėsite kuriam laikui palikti pakabintus klasė-
je – tai mokiniams leis dar kurį laiką „pabūti“ su filme iškeltomis temomis,  
taip pat gali praversti, jei nutartumėt vėliau tęsti darbą analizuodami filme 
atspindėtas vaikų teisių temas. 

Galite tęsti filmo aptarimą, užduodami dar keletą klausimų, pvz: 

• Kodėl Liza nesakė mamai, dėl ko ji bėga iš namų ar kur ji būna, kai 
pabėga? 

• Sunku ar lengva kalbėtis apie savo jausmus? Kodėl taip arba kodėl 
ne? 

• Ką darote, kai jus užplūsta stiprūs jausmai, kai jaučiatės savo tėvų 
nesuprasti ar neišgirsti?
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Apibendrindami filmo aptarimo dalį atkreipkite dėmesį, kad Liza gyvena 
nesaugioje aplinkoje, kurioje nėra vietos jos jausmams, pasauliui. Pasinau-
dokite mokinių išsakytomis mintimis įvardydami, kaip galimai Liza jautėsi, 
ir paskatindami mokinius pamąstyti kiek bendresne tema – kad jausmus 
išreikšti tikrai nėra lengva nei vaikams, nei suaugusiesiems, ir kartais tam 
tikras vaikų elgesys slepia neišsakytus jausmus. Pavyzdžiui, vaikai gali bėgti 
iš namų tada, kai ten jaučiasi nesaugūs, kai nori pranešti savo aplinkos su-
augusiesiems, jog jiems reikalinga pagalba. Būna situacijų, kai šalia esantys 
suaugusieji negali padėti vaikams, nesugeba jų deramai prižiūrėti ar sukurti 
jiems saugią aplinką. Kita vertus – beveik kiekvienam vaikui gali kilti tokių 
situacijų, kai nesutaria su tėvais ar šalia esančiais suaugusiaisiais, jaučiasi jų 
neišgirsti ar nesuprasti.  

Užduotis „Vaikų teisės“: mokinius suskirstykite grupėmis po 4-6 žmones. 
Jei mokiniai iš karto susėdo grupelėmis prie stalų, tose grupelėse jie ir gali 
dirbti. Jei sėdėjo ratu – padėkite pasidalyti į grupeles. Kiekvienai grupelei 
duokite po lapą su jose pateiktomis svarbiausiomis vaikų teisėmis (priedas 
...). Paprašykite grupelėse padiskutuoti ir duotame lape pažymėti, kokios 
Lizos teisės yra pažeidžiamos filme, ir šalia pažymėti argumentus – kodėl 
jiems atrodo, kad būtent šios teisės pažeidžiamos. Užduoties aptarimui pa-
prašykite kiekvienos grupelės įvardyti, kokios Lizos teisės buvo nepakanka-
mai užtikrintos, bei pagrįsti savo nuomonę.

Su mokiniais čia galite kalbėti apie tokias vaikų teises: 

• 7. Visi vaikai turi teisę žaisti ir gyventi tinkamoje aplinkoje: filme ma-
tome, kaip Liza susiduria su situacijomis, kai ji neturi ramios vietos miegui, 
nematome jos žaidžiančios (tačiau galime nujausti, kad pabėgusi iš namų 
ji, jeigu nežaidžia, tai bent pabūna savo susikurtame fantazijų pasaulyje), 
o rytą po šventės pati turi pasiruošti sau pusryčius, kai suaugusieji miega ir 
negali pasirūpinti jos poreikiais. 

• 10. Nė su vienu vaiku negalima blogai elgtis ir jo išnaudoti: filme 
nėra tiesioginio smurto apraiškų, bet Lizos mama kartais ją bara, netiesio-
giai įvardija, kad Liza ją nervina (prieš eidama rūkyti Lizos mama sako: „Einu 
pasinervinsiu, o tai užmušiu“.). Kai Liza ryte po šventės nepaduoda mamai 
vandens – mama jai grasina: „Jei aš atsistosiu – tu atsigulsi“ – tai netiesiogi-
nė užuomina, kad mama atsikėlusi Lizą gali mušti. 

• Taip pat gali iškilti diskusija apie 3-ąją teisę: Tu turi teisę reikšti savo 
nuomonę. Nors mama Lizos klausia, kodėl ši bėga iš namų, ir tarsi suteikia 
galimybę Lizai pasakyti, kas vyksta, tačiau tuo pat metu nesupranta, kad Li-
zos bėgimas ir yra jos „kalba“, jos būdas pasakyti, kad jai kažkas negerai, kad 
nepatenkinami tam tikri mergaitės poreikiai. Tad mama taip ir „neišgirsta“ 
Lizos, nes neieško kitų būdų ją išgirsti – tik išbara po pabėgimo iš namų, 
paklausia, kodėl ji bėga, o negavusi atsakymo reikalauja pažadėti, kad Liza 
daugiau taip nedarys. Tačiau iš to, kad Liza ir toliau bėga iš namų, akivaizdu, 
kad Liza lieka neišgirsta ir nesuprasta. 

Apibendrinimas: apibendrinant visą pamoką svarbu su mokiniais pasi-
kalbėti apie prieinamą pagalbą vaikams situacijose, kuriose jie išgyvena sun-
kius jausmus, kai jaučia, kad pažeidžiamos jų teisės. Pirmiausia paklauskite 
mokinių: kur galima kreiptis pagalbos, jei nesusikalbi su šalia esančiais suau-
gusiaisiais, ar kyla tokių jausmų, dėl kurių norisi bėgti iš namų? Į ką reikėtų 
kreiptis, jei žinome, kad mano draugas patiria šeimoje skriaudą, neteisybę 
ar pažeidžiamos jo teisės? Mokinių įvardytus variantus galite užrašyti ant 
lentos. Jei mokiniai nepaminės, įvardinkite tokias emocinės paramos gali-
mybes kaip: 



Metodinė priemonė „Liza, namo!“ aptarti Metodinė priemonė „„Liza, namo!“ aptarti12 13

UŽDUOČIAI „MŪSŲ BALSAS – JAUSMŲ IŠDAVIKAS“  
(SUKARPYTI LAPELIUS)

Linksmai pasakykite „Šiandien valgiau sriubą ir kepsnį su bulvėmis“

Nuobodžiaujančiu tonu pasakykite „Savaitgalį žiūrėjau labai įdomų filmą“

Piktai pasakykite „Man patinka valgyti ledus ir šokoladą“

Liūdnai pasakykite „Šiandien valgiau sriubą ir kepsnį su bulvėmis“

Abejingai pasakykite „Man patinka valgyti ledus ir šokoladą“

Susigėdę pasakykite „Savaitgalį žiūrėjau labai įdomų filmą“

Pasišlykštėdami pasakykite: „Šiandien valgiau sriubą ir kepsnį su 
bulvėmis“

• Vaikų linijos pagalba telefonu (nemokamas tel. nr. 116 111, kasdien 
nuo 11 iki 21 val.) arba internetu svetainėje vaikulinija.lt (plačiau apie teikia-
mą pagalbą rasite svetainėje); 

• mokykloje dirbantys pagalbos mokiniui specialistai (socialinis peda-
gogas, psichologas), 

• bet koks patikimas suaugęs žmogus (mokytojas, būrelio vadovas, 
giminaitis). 

Patarimai vedantiesiems/mokytojams: jei filmo peržiūrai ir aptarimui 
turite vieną pamoką, stenkitės per ją suspėti pažiūrėti filmą, jį aptarti ir įvar-
dinti mokiniams pagalbos vietas, kur jie gali kreiptis, jei patiria skriaudą ar 
yra pažeidžiamos jų teisės. 

Daugiau informacijos: daugiau informacijos apie vaikų teises ir smurtą 
prieš vaikus galite rasti šiose interneto svetainėse:

www.vaikystebesmurto.lt

www.vaikoteises.lt 

unicef.lt

Metodinę priemonę rengė:  
Vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė

PRIEDAS NR. 1 

http://www.vaikystebesmurto.lt
http://www.vaikoteises.lt
http://unicef.lt
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UŽDUOČIAI „VAIKŲ TEISĖS“

PRIEDAS NR. 2 

1. Kiekvienas vaikas turi teisę į vardą ir tautybę. 6. Vaikai su negalia turi teisę į papildomą pagalbą.

 2. Tu negali būti išskiriamas dėl savo išvaizdos, odos 
spalvos, lyties, kalbos, religijos, įsitikinimų. 

7. Visi vaikai turi teisę žaisti ir gyventi tinkamoje 
aplinkoje.

4. Visi vaikai turi teisę lankyti mokyklą ir mokytis. 9. Visi vaikai turi teisę į žinias apie savo teises.

Paimta iš Paramos vaikams centro svetainės  
http://www.vaikystebesmurto.lt/lt/tavo-teises 

5. Kai sergi, tu turi teisę į būtiną pagalbą.
 10. Nė su vienu vaiku negalima blogai elgtis ir 
jo išnaudoti. Jei su tavimi blogai elgiasi, tau turi 
būti suteikta pagalba. 

3. Tu turi teisę reikšti savo nuomonę.  8. Kiekvienas vaikas turi teisę į asmeninį gyvenimą.

http://www.vaikystebesmurto.lt/lt/tavo-teises 

