
 

 

 

 

 

KAI NEPATOGU KALBĖTI 

LYTIŠKUMO TEMA 

Parengė ikimokyklinio ugdymo mokytojos Monika Jankauskaitė ir Brigita Budreckytė 

Lytinis švietimas turėtų prasidėti tuomet, kai vaikui kyla pirmieji su lytimi ir 

lytiškumu susiję klausimai, o tai įvyksta dar ikimokykliniame amžiuje. Vaikai ir jų 

raida skiriasi, tačiau specialistai išskiria dažniausiai kylančius klausimus ir elgesio 

bruožus, būdingus skirtingo amžiaus vaikams: 

Ikimokyklinio amžiaus (iki 4-5-erių metų) vaikų lytiškumui būdinga: 

 Domėtis savo kūnu ir jo funkcijomis; 

 Domėtis kitų žmonių (tiek bendraamžių, tiek ir suaugusiųjų) kūnais, juos 

stebėti, siekti paliesti; 

 Nusirenginėti (taip pat ir viešumoje), norėti būti nuogam; 

 Tyrinėti, liesti savo lytinius organus (taip pat ir viešumoje); 

 Kitiems rodyti savo lytinius organus. 

Priešmokyklinio amžiaus (4-6-erių metų) vaikų lytiškumui būdinga: 

 Imituoti suaugusiųjų santykius ir elgesį su bendraamžiais (bučiuotis, laikytis 

už rankų); 

 Tyrinėti savo ir bendraamžių kūnus, vienas kitam rodyti lytinius organus; 

 Siekti pamatyti kitų žmonių nuogą kūną, stebėti; 

 Liesti savo lyties organus ne tik tyrinėjant, bet ir tikslingai, t.y. masturbuotis 

(taip pat ir viešumoje); 

 Lytinius organus vadinti „negražiais“ žodžiais. 



6-7-erių metų vaikų lytiškumui būdingas latentinis periodas, kuomet vaikas tarsi 

nustoja domėtis savo lytiškumu, nebeklausinėja, nebeteikia jam reikšmės, tampa 

kuklus. Susidomėjimas po truputį grįžta prieš prasidedant ir jau prasidėjus lytinei 

brandai. 

Mokyklinio amžiaus (7-erių ir vyresniems) vaikų lytiškumui būdinga: 

 Iš pradžių žaidimai (pvz. „Šeima“), o vėliau romantiški santykiai su 

bendraamžiais; 

 Siekis patikti dominančiai lyčiai; 

 Domėtis savo lytimi, lyties organais, lytiniais santykiais, pastojimu, vaikų 

gimimu. Vaikas gali užduoti klausimus arba ieškoti informacijos internete; 

 Domėtis seksualinio ir erotinio turinio informacija; 

 Liesti savo lyties organus ne tik tyrinėjant, bet ir tikslingai, t.y. masturbuotis 

(bet slapta, susigėsti, jeigu kiti apie tai sužino, pamato); 

 Privatumo siekis, pavyzdžiui, nenoras persirengti net prie tėvų. 

Kodėl svarbu taisyklingai įvardinti vaiko lytinius organus? 

Lytinius organus įprasta vadinti pačiais įvairiausiais žodžiais, išskyrus jų 

anatominius pavadinimus. Daugumos psichologų, seksologų ir gydytojų manymu, 

tai klaida. 

Pratindami vaiką nuo mažens varpą, sėklides, vulvą, makštį ir kt. vadinti 

taisyklingais anatominiais pavadinimais parodome vaikui, kad tai normali kūno dalis 

apie kurią galima paklausti, kurią reikia prižiūrėti ir kurios nereikia gėdintis. 

Be to, aiškus lytinių organų įvardinimas ir jų pažinimas padeda vaikui apsisaugoti 

nuo seksualinio išnaudojimo - specialistų teigimu, vaiko apsišvietimas ir savo paties 

kūno suvokimas gąsdina potencialius išnaudotojus, juos atbaido. Savo kūną 

pažįstantis vaikas mokosi jį saugoti, gali įvardinti, kad draudžia liesti jo varpą ar 

vulvą, o jeigu susiduria su netinkamu elgesiu, nesidrovi apie jį iškart papasakoti 

suaugusiems. 

Kaip su vaikais kalbėtis apie lytiškumą? 

Augdamas vaikas pats paklaus jam rūpimų klausimų į 

kuriuos tėvams reikėtų atsakyti, atsižvelgiant į vaiko 

amžių. Kalbantis svarbu elgtis ramiai, suteikti vaikui 

svarbią informaciją, tačiau „nepersistengti“: 



 Tinkamiausias amžius pasakoti vaikui apie lytinius dalykus – kai vaikas 

pats apie tai paklausia. Klausimai vaikui kyla natūraliai, natūraliai atsiranda 

ir progų vaikui paaiškinti vienus ar kitus dalykus. Tiesiog pasistenkite 

nepalikti jokių neatsakytų klausimų, nes kitų – geresnių – progų 

gali ir nepasitaikyti. 

 Atsakykite į vaikui kylančius klausimus. Nesodinkite vaiko „rimtam“ 

pokalbiui, o tiesiog atsakykite į jam kylančius klausimus, neslopinkite jo 

smalsumo. Svarbu atsakyti tik į tuos klausimus, kurie kyla vaikui.  

 Venkite perteklinės informacijos. Mažiems vaikams dažniausiai visiškai 

pakanka lakoniškų, labai konkrečių, jų suvokimą atitinkančių atsakymų. 

Pavyzdžiui, atsakymas į klausimą „iš kur aš atsiradau?“ galėtų būti „iš tėčio 

ir mamos meilės“. 

 Neskatinkite gėdos jausmo. Vaikas turi suprasti, kad lytiniai organai yra 

normali kūno dalis. 

 Ugdykite privatumo supratimą, nustatykite asmenines ribas. Vaikui jo 

lytis ir lytiniai organai neturėtų kelti gėdos, tačiau jis turi žinoti taisykles, 

kurių laikosi visi žmonės. Pavyzdžiui, viešumoje nebūname nuogi, nerodome 

ir kitų neprašome rodyti savo nuogo kūno. 

 Pasitelkite knygeles, filmukus. Jeigu nerandate tinkamų žodžių atsakyti į 

vaikui kylančius klausimus, į pagalbą pasitelkite specialias knygeles ar 

filmukus, jas vartykite arba filmukus žiūrėkite kartu su vaiku. 

 Lytiškumo ugdymą remkite savo vertybėmis. Pavyzdžiui, paaiškinkite 

vaikui, kad svarbiausi yra ne berniukų ir mergaičių skirtumai, o jų panašumai, 

padedantys sukurti draugystę, o vėliau ir šeimą. 

KĄ DARYTI, JEI APTINKATE VAIKĄ 

MASTURBUOJANTIS?  

Vaikų masturbacija – tai tema, kuria kalbėti vengiama, apsimetant, kad šio 

reiškinio tarsi nėra. Visgi tėvai gali susidurti su tuo, kad jų vaikai paslapčia „kažką“ 

daro. Tėvai puola į paniką, nežinodami, nei kaip į tai reaguoti, nei kaip atpratinti 

atžalą nuo šio įpročio. Tėvai turėtų žinoti, kad masturbacija – ne tragedija, o štai 

netinkama tėvų reakcija gali turėti vaikui rimtesnių pasekmių. 

Svarbu ir žinotina tėvams (globėjams): 

• Perdėta savistimuliacija paprastai užsiima emociškai apleisti, neprižiūrimi ir 

psichinės raidos sutrikimų turintys vaikai. 

• Nuolatiniai žaidimai su savimi taip pat gali būti ženklas, kad vaikas patyrė 

seksualinį smurtą, ypač tais atvejais, kai vaiko elgesys, emocinė savijauta 



pasikeičia staiga ir labai stipriai. 

• Jeigu jums kelia susirūpinimą ar nerimą vaiko elgesys, kreipkitės konsultacijos į 

specialistus (psichologinės pedagoginės pagalbos psichologus, pedagogus ir kt.) 

Kaip elgtis?  

• Elkitės ramiai, nekaltinkite vaiko. Rami, nekaltinanti suaugusiųjų laikysena padės 

apriboti tokius vaiko eksperimentus, nukreipdama vaiko smalsumą priimtinesne 

linkme. 

• Nepamokslaukite, kad tai bjauru, negrasinkite nubausti, nes vaikas tuoj pat gali 

padaryti išvadą,  kad visa, kas susiję su šia kūno vieta, yra gėdinga. 

Nors šia tema sunku ir nejauku kalbėti, tačiau tai būtina ir svarbu 

formuojant vaiko sąmoningumą ir supratimą apie save. Svarbu prisiminti, kad 

lytiškumo ugdymas nėra vienkartinis pokalbis su vaiku siekiant jį „apšviesti“ 

lytiškumo klausimais. Tai turime daryti nuolat, kai vaikui tai tampa įdomu.   
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