
Sąmoningumo didinimo mėnuo
BE PATYČIŲ 2021

Įdomios veiklos 
31 nesudėtingas nusiraminimo būdas karantino

laikotarpiu 
 https://www.facebook.com/groups/316766875197109/per

malink/1637770656430051
 

    5 pirštų nusiraminimo pratimas
https://www.facebook.com/SocialinePedagogeG/posts/3670950666273336

 

Žaidimas "Ragų mankšta“ 
https://www.youtube.com/watch?v=GbQYEU-

jObA&fbclid=IwAR2mOchETvDBUypO-9uilb5hQZqSVxt9Sby2KD8r_JHIckc-
eZWVKez_BAg

Biblioterapija
·       

"Stipriau už neapykantą“, Tim Guenard
 

"Trobelė“, Paul Young
,

"Padėkit! Šeima varo mane iš proto!“
 
 

"Įveikite menką savigarbą“, Melanie Fennell
 

"Bijok, bet vistiek daryk“, Susan Jeffers
 

"Su stresu galima susitarti“, Thomas Prunte
 

"Būk, kuo nori būti“, Laura Čeber

Konsultacijos tėvams
'Ką daryti jei vaikas tyčiojasi ar patiria patyčias?“  

Socialinė pedagogė ekspertė D. Šabūnienė 
el. p.- daisabster@gmail.com

"Broliai seserys: kaip padėti su(si)tarti?“
2021-03-24 

Lektorė psichol., STEP programos koordinatorė 
dr. J.Jonynienė,  el. p. – egle.ragauskaite@kpkc.lt

"Vaikų linija“ kasmet kovo mėnesį skelbdama Sąmoningumo d
mėnesiu BE PATYČIŲ, siekia sutelkti visuomenės dėmesį į patyčių 

ir jos sprendimo galimybes Lietuvoje. 
Kviečiame ir mes mokytis praleisti progą pasityčioti, kad sugrįžę į

vaikai ir paaugliai galėtų jaustis saugiau.
 Ką galite nuveikti su vaikais?

Tiek per pirmąjį, tiek per antrąjį 
karantiną, vykstant nuotoliniam mokymosi

procesui, maždaug dvigubai sumažėjo 
vaikų skambučių ir žinučių „Vaikų linijai“
patyčių tema – jei paprastai per mėnesį

sulaukdavo apie 200-300 skambučių 
dėl patyčių, vaikams pradėjus mokytis iš

namų, šis skaičius nesiekė 100

Programėlės telefone

Įdomu

"Pagalba sau‘‘
 

"Tu nesi vienas‘‘
 

"Ramu‘‘
 

"Atsipūsk“

Konsultacijos vaikams
Nemokamos psichologo

konsultacijos 
VšĮ Šeimos santykių institute,

registracija telefonu +37069823995
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"Dalintis yra gėris"
https://www.facebook.com/ft.golas.5/videos/437172410833046

 

"Dalinkis gėriu su kitais" 
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=749116185705242

 

"Briedis ir mergaitė" 
https://www.youtube.com/watch?v=O1C9zOQpKG4

 

"Apie lapę, pelę ir pelėdas – pagalba priešui"
https://www.youtube.com/watch?v=gZyjJtBIlow&t=13s

 

"Apie peliuką ir paukštį" 
https://www.youtube.com/watch?v=RtU8nBnpFVE&t=1s

 

"Šuniukas Pipas-aklųjų vedlys" 
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&t=3s

 

"Ežiukas ir draugai" 
https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM

 

"Dovana-Neįgalus šuniukas ir berniukas" 
https://www.youtube.com/watch?v=C_nJJHaNmnY

 

"Neįgalus berniukas ir draugai"
https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY

 

"Sesės pyktis ir meilė"
 https://www.youtube.com/watch?v=W_B2UZ_ZoxU&t=34s

 

"Apie pelytę ir senuką"
https://www.youtube.com/watch?v=20evunLzSgk&t=3s

 

"Vaikas ir mėlynė - Jei tave skriaudžia - neslėpk/pagalba"
https://www.youtube.com/watch?v=yq3Z9msqnOg

 

"Apie vaikiną ir merginą – pagalba/ nenukabink nosies"
https://www.youtube.com/watch?v=OuJ4BBQ0nhc

 

"Šuniukas ir siurblys- draugystė"   
https://www.youtube.com/watch?v=BTSH3hxdk_A&t=15s

 

"Linkėtojas, kuris padėjo žmonėms-Kito laimė-ir tau džiaugsmas/pagalba"
https://www.youtube.com/watch?v=R4frvKA7SK8

 

"Diena-naktis - kova  ir draugystė"  
https://www.youtube.com/watch?v=dJz_noKP-Bw&t=11s

 

"Tiltas į Terabitiją"
https://www.pasakos.lt/tiltas-i-terabitija-2007/

 

DAUGIAU INFORMACIJOS
HTTPS://WWW.VAIKULINIJA.LT/

WWW.TUNESIVIENAS.LT 
TĖVŲ LINIJA - 8 800 90012

YOUTUBE KANALAS – VAIKŲ UGDYMAS (PSICHOLOGŲ VIDEO PASKAITOS TĖVAMS)

Socialinė pedagogė Irma ČIAPAITĖ 
+37061257946 irmaciap@gmail.com

 
 Socialinė pedagogė Gražina TAUJANSKIENĖ 

+37068359109
 grazina.taujanskiene@vyturiogimnazija.lt

 
Psichologė Rita JUKNIENĖ 

+37068228668 rita.psichologe@gmail.com    
             

Psichologė Kristė RIBIKAUSKAITĖ 
+37065839698 kriste.ribikauskaite@gmail.com

Filmukai diskusijai

Specialistų pagalba gimnazijoje
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