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KNYGOS TĖVAMS 
 

Knygos pavadinimas 

(metai) 
Autorius Apibūdinimas PPT psichologo 

komentaras 

Populiariosios psichologijos „vadovėliai“ tėvams 
Išmintinga meilė (2011) 
 

 

Pieper M. H., 

Pieper W. J. 

Išmintinga meilė yra kantrumu bei rūpesčiu paremtas vaiko ugdymo 

kelias, kurį sukūrė ir išbandė vyro ir žmonos, mokslo daktarų Martos 

Heineman ir Viljamo J. Piperių „komanda“. Ši meilė tėvus moko matyti 

pasaulį vaiko akimis, kurios kiekvienoje vystymosi pakopoje į jį žvelgia 

vis kitaip. Išmintingai mylėti – reiškia puoselėti vaiko vidinės laimės 

jausmą, kuris geriau nei bet kas kitas užtikrina, kad vaikas augdamas 

išmoks kontroliuoti savo elgesį, bus atsakingas, pasitikintis savimi ir 

sugebės visapusiškai išplėtoti savo žmogiškąjį potencialą. Knygoje daug 

praktinių patarimų, psichologinių įžvalgų, pagrįstų išmintinga vaikų 

auklėjimo filosofija, pavyzdžių, kaip šeimoje sukurti palankią, 

tarpusavio prieraišumo kupiną atmosferą. 

„Tai efektyvi pagalba 

tėvams, auginantiems 

vaikus.“  

„Labai naudinga Lietuvos 

tėvams, kurie mėgsta 

kontroliuoti ir bausti.“ 

Kaip kalbėti su vaikais, kad 

jie klausytų ir kaip klausyti, 

kad vaikai kalbėtų (2009) 

 

Faber A., 

Mazlish E. 

Tai praktiškas ir aiškus gidas tėvams, norintiems efektyviai bendrauti 

su savo vaikais. Gausybė aprašymų, pavyzdžių ir iliustracijų pateikia 

paprastos informacijos ir žinių, kuriomis tėvai gali nedelsiant 

pasinaudoti praktiškai – mokytis kalbėtis bei spręsti problemas. Tai 

knyga, kuria galima naudotis individualiai arba grupėse, o joje aprašomi 

būdai yra tinkami visiems vaikams nepriklausomai nuo jų amžiaus. Jau 

klasika tapęs kūrinys šiuo metu yra toks pats aktualus ir naudingas kaip 

ir tuomet, kada pirmą kartą pasirodė prieš trisdešimt metų. 

„Šią knygą galima 

pavadinti vadovėliu 

tėvams. Specialistai gali ją 

naudoti konsultacijų 

metu.“ „Šia knyga 

paremta edukacinė 

programa „Mokykla 

tėvams ir auklėtojams“. Ji 

itin patraukli tuo, kad 

auklėjimo paslaptys 

atskleidžiamos per 

pavyzdžius.“ 

Laimingi vaikai (2007) 

 

Dreikurs R., 

Soltz V. 

Knygoje vaikų psichiatras dr. Rudolfas Dreikursas, šios knygos 

autorius,patarianei nuolaidžiauti jiems, nei bausti, o tapti vaikų 

draugais.Knygoje rasite vaikų psichiatro siūlomus naujus 

auklėjimometodus, grįstus demokratiniais principais. Pateikdamas 

daugybę naudingų pavyzdžių, jis moko tėvus ir pedagogus, kaip 

bendrauti su neklusniais vaikais, kaip juos auklėti ir lavinti. 

„Daug praktinių 

pavyzdžių, kuriuos 

galima pritaikyti 

konkrečiom tėvystės 

situacijom.“ 
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Vaikeli, būk geras (1998) 

 

Mieliauskienė 

A. J. 

Kiek kartų vaikui reikia atleisti? Kokiu saiku seikėti bausmes? Ar 

mušimas gali pažeisti smegenis? Kaip išmokyti pradinuką rašyti be 

klsidų? Kodėl vaikas išmoko,bet nebemoka? Stebuklinga vaiko 

atmintis...Tavo vaiko! Kai vaikui nebegali padėti niekas,vienas žmogus 

dar gali-mama!.. 

„Šioje knygoje tėveliai 

gali rasti atsakymus tam 

tikrais, konkrečiais 

auklėjimo klausimais.“ 

„Knyga parašyta lietuvių 

autorės, tad pavyzdžiai 

labai suprantami ir 

daugelio patirti. Be to, ši 

knyga itin gali patikti 

tėvams katalikams.“ 

Kaip tapti gerais tėvais  

 

Gordon T. Vaikų atsakomybės ugdymo programa bando tėvams atsakyti į 

nuolat kylančius klausimus: Kokį aš noriu matyti savo vaiką? Kokias jo 

savybes aš noriu ugdyti? Kada jį pagirti ir kada nubausti? Kodėl kartais 

mano vaikas elgiasi netinkamai? Kaip išspręsti konfliktines situacijas? 

Kiek kaip tėvas/mama esu atsakingas už vaiko auklėjimą? Kodėl aš jo 

nesuprantu? Kodėl prarandu kontrolę? 

Labai įdomi knyga tiek "žaliems", tiek gerai pasikausčiusiems 

tėvams. 

„Įdomus požiūris, 

skiriantis dėmesio net 

tokiems iš pažiūros 

nereikšmingiems 

dalykams, kaip vaiko 

aplinkos sutvarkymas 

taip, kad jis būtų 

nukreiptas tinkamai 

elgtis.“ 

Bendrauti su vaiku. Kaip? 

(2008) 

 

Gippenreiter 

J. 

Ši knyga labai populiari tėvams skirtos literatūros rinkoje. Knygos pasisekimą lėmė retas 

mokslinio gilumo ir paprastumo, teksto aiškumo derinys. Knygoje atsiskleidžia ne tik didelis autorės 

profesionalumas, bet ir jos asmeninė patirtis, daugelis siužetų, aprašytų knygoje, paimti iš realių jos 

didelės šeimos įvykių, kalbama apie tai, kaip sukurti nuoširdžius santykius su vaiku, ką daryti, kad 

jis klausytų, kaip pataisyti pašlijusius santykius. 

  

Menas nustatyti ribas (2011) 

 

Moestl B. „Geras auklėjimas prasideda nuo pasirengimo būti sąžiningam su savimi bei savo vaiku ir 

nagrinėti tikrąsias gyvenimo tiesas. Aš negaliu ir nenoriu niekam patarinėti. Visa, ko jums tikrai 

reikia, jūs jau turite savyje. Tai reikia tik įsisąmoninti.“ Auklėjimas yra nuolat ugdomas gebėjimas. 

Įsiklausykite į save ir gerbkite savo vaiką, tada drauge atversite kelius į gyvenimą. B. Moestlis 

daugelį metų tyrinėjo Aziją, buvo kelionių po ją vadovas. Didžiulę įtaką jam padarė ilgalaikė 

viešnagė Šaolino vienuolyne, kur jis, gyvendamas kartu su vienuoliais, tyrinėjo jų mąstymą.  
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Vaikai, kilę iš dangaus 

(2001) 

 

Gray J. Knygoje autorė dėsto visiškai naują požiūrį į vaikų auklėjimą - kaip 

suteikti vaikams laisvę ir juos nukreipti taip, kad atsiskleistų tikroji jų 

asmenybė. 

„Šioje knygoje susieta 

tėvų vertybės ir 

auklėjimo uždaviniai. 

Pateikiami konkretūs 5 

auklėjimo principai: gali 

būti kitoks, gali klysti, 

gali rodyti visas 

emocijas, gali daug 

norėti, gali prieštarauti, 

bet nepamiršk, kad tėtis 

ir mama yra su mimika.“ 

Vaikai smaragdo akimis: 

istorijos apie ypatingus 

berniukus ir mergaites 

(1996) 

 

Rothenberg 

M. 

Mira Ronthenberg aprašo berniuko, kuris gimė penkių su puse 

mėnesių ir tris mėnesius praleido inkubatoriuje, istoriją. Kai Džoniui 

sukako septyneri, su juo pradėjo dirbti M. Rothenberg. Užsiėmimai su 

berniuku truko trejus metus. Psichologė pasiekė reikšmingų rezultatų.

  

“Pristatyta ne vieno, o 

kelių sunkių vaikų 

terapijos atvejų, labai 

naudinga knyga, norint 

pamatyti sudėtingą vaiką 

iš kitos pusės, suvokti jo 

vidinį pasaulį”.  

“Sukrečiančios “kitokių 

vaikų” ir jiems 

padedančio specialisto 

istorijos. Kaip išsaugoti 

žmogiškumą ir meilės 

santykį, kai vaikai 

pažeisti.” 

Kaip mylėti savo paauglį 

(1998) 

 

Campbell R. Knygoje autorius pataria, kaip bendrauti su paaugliu, kaip tvarkytis 

su savo ir paauglio pykčiu, kaip įveikti paauglio depresiją, ugdyti jį 

dvasiškai ir intelektualiai. 

“Ypač rekomenduojama 

paauglių tėvams.Labai 

daug gal ir netradicinių, 

bet veiksmingų 

rekomendacijų, kaip rasti 

bendrą kalbą su savo 

paaugliais”. 

“Pateikiamas naujas 

požiūris į paauglių pyktį 

– “pykčio kopėčios”.  
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Penkios vaikų meilės kalbos 

(2008) 

 

Chapman G., 

Campbell R. 

Knygoje akcentuojama, kad santykiai nuostabūs tuo, kad jie nėra 

statiški ir visada yra galimybė padaryti juos geresnius. Kuriant 

artimesnius santykius su savo paaugliu ar suaugusiu vaiku gali prireikti 

nugriauti sienas ir statyti tiltus; tai labai sunkus, bet teikiantis atpildą 

darbas. Ilgametė abiejų autorių šeimų konsultavimo patirtis, 

iliustruojama konkrečiais pasakojimais, bei išmintingi patarimai padės 

išreikšti meilę vaikui suprantama kalba ir pateiks daug pasiūlymų, kaip 

būti gerais tėvais. 

Penkios meilės kalbos“ – tai savotiški meilės kalbų kursai tėvams, 

mokytojams ir kitiems žmonėms, mylintiems vaikus ir dirbančiais su 

jais. 

“Paprastas, bet genealus 

žvilgsnis į tai, kaip 

galime išreikšti meilę 

savo vaikui.” 

“Aprašomi labai 

konkretūs meilės 

veiksmai, kurie įgalina 

tėvus palaikyti nuoširdų 

kontaktą su savo vaiku”. 

 

Geriau supraskime sunkius 

vaikus (1997) 

 

Mielke U. Šioje knygoje autorė analizuoja įvairių sunkumų, kuriuos patiria 

vaikai (per didelis aktyvumas, agresyvus elgesys, nagų kramtymas, 

tikas, galvos skausmai ir kt.) aplinkybes. Tik suvokus priežastis, galima 

teisingai įvertinti vaikų elgesį. Gausu pavyzdžių ir paaiškinimų, kaip 

galima veiksmingai padėti vaikui. 

 „Suprantama kalba, 

remiantis konkrečiais 

pavyzdžiais pristatomi 

raidos sutrikimų turintys 

vaikai bei efektyvūs 

bendravimo ir ugdymo 

būdai. Informatyvi knyga 

tėvams, auginantiems 

vaikus su raidos 

sutrikimais.“  

 

Kaip nustatyti vaikams 

leistino elgesio ribas? (1999) 

 

 
 

 

Nitsch K Knygoje kalbama apie tai, kad mažiems vaikams reikalingos 

taisyklės, tai tarsi atrama į kurią jie gali atsiremti. Tačiau patirtis rodo, 

kad vaikai nuolat išbando nustatytų ribų patvarumą. Jas pažeidžia 

norėdami sužinoti elgesio pasekmes, nori mėgautis laisve. Knygelėje 

rasite patarimų kaip nustatyti ribas, taip pat įvairių kasdieninių situacijų 

aprašymų, iš kurių tikrai verta pasimokyti. 

“Naudinga tėvams, 

ieškant alternatyvos 

bausmėms.” 

“Daugeliui tėvų 

naujiena, kad ribų 

suvokimas ir laikymasis 

yra paties vaiko saugumo 

poreikio pagrindas. Ši 

knyga padeda 

susigaudyti tarp 2 nuolat 

keliamų klausimų: Kiek 

vaikui galima leisti? Kiek 

neleisti?” 
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Nebijokite drausminti vaikų 

(1999) 

 

Peters R. Knygoje rašoma apie tai, koks svarbus auklėjime nuoseklumas, 

taisyklės, aiškumas, kad nereikia vaikų saugoti nuo kasdienių 

nusivylimų ir pildyti jų užgaidas. Aptariami manipuliuojantys, 

“klaidžiojančios sąžinės”, nesantaiką kurstantys vaikai bei kaip juos 

reikėtų auklėti. Knygoje gausu praktinių patarimų (ypač tinkančių 

ikimokyklinukų ir pradinukų tėvams), mini testų, yra patarimų ir 

vienišiems tėvams. 

„Praktinių patarimų 

kupina knyga, kaip 

pozityviai bendrauti su 

aktyviais, judriais, 

emociškai pažeistais 

vaikais. Knyga stiprina ir 

lavina tėvystės įgūdžius, 

leidžia suvokti taisyklių ir 

nuoseklumo auklėjime 

svarbą.“ 

Prikelti Ofeliją (2007) 

 

 

Pipher M. Anot knygos autorės, mūsų visuomenėje vis labiau įsigalintis 

seksizmas ir smurtas – nuo nepakankamai įvertinamo proto iki 

seksualinio persekiojimo mokykloje – verčia mergaites slopinti savo 

kūrybinę dvasią ir natūralius impulsus, ir galiausiai tai sugriauna jų 

savivaizdį. Dėl šių problemų mergaitės dažnai kaltina save arba savo 

šeimas, užuot pažvelgusios į supantį pasaulį. 

Šioje knygoje išgirsite asmeniškus ir skausmingai atvirus mergaičių 

balsus. „Prikelti Ofeliją“ siūlo tėvams įtaigių būdų, padėsiančių suprasti 

šiuolaikines ofelijas ir atgaivinti jų prarastą savivaizdį. 

“Naudinga tėvams, 

auginantiems 

mergaites.” 

“Lengvas skaitymo 

stilius”. 

„Gili ir emociškai 

paliečianti knyga, 

nuteikianti viltingai, net 

esant stiprioms 

psichologinėms 

traumoms galimas 

išgijimo kelias. Knyga 

leidžia geriau suprasti 

paauglės mergaitės 

emocinį pasaulį, 

poreikius bei moko 

meilės.“ 
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Grožinė literatūra 
Žaidimas yra tikrovė (2010) 

 

Leesalu D. "Žaidimas yra tikrovė" - knyga apie gyvenimą be pagražinimų. Apie 

devyniolikmetę merginą Mirjam, pagaliau ištrūkusią iš tėvo kontrolės. O 

dar ši knyga - apie apie Mirjam brolį Miką. Jo niekas nemyli, net tėvai. 

Ką darytum, kasdien patirdamas patyčias mokykloje, matydamas 

vakarais iki žemės graibymo nusigeriantį savo tėvą, ilgėdamasis į kojas 

dėjusios savo mamos? Šioje knygoje rasi tikrą gyvenimą, papasakotą 

taip, kaip kalbama gatvėje. Rasi žiaurumą ir patyčias jų tikruoju 

pavidalu, negailestingo gyvenimo pamokas mokykloje, bendrabutyje, 

gatvėje, namie.  

„Knygoje atsiskleidžia 

tėvų santykių įtaka 

vaikams. Padeda geriau 

suprasti vaiką, patiriantį 

patyčias.“ „Padeda 

suprasti emociškai 

sužeistų paauglių 

savijautą.“ 

Belytis (2007) 

 

Terakovska D. Knygoje keliama daug šiuolaikinei visuomenei aktualių klausimų – 

kokia žmogaus gyvenimo prasmė, kokia jo paskirtis, kokie turėtų būti 

artimų žmonių santykiai... Nedideliame Lenkijos provincijos miestelyje 

gyvenanti pagrindinė apysakos veikėja devyniolikmetė Eva, atkakliai 

ieškodama atsakymų į šiuos ir kitus klausimus, rengiasi motinystei, kad 

galėtų savo vaikiui (taip ji vadina būsimąjį kūdikį) atskleisti tikrąsias 

vertybes, kurių taip stinga jos šeimoje ir artimiausioje aplinkoje, tačiau 

kurias ji tikisi atrasianti. 

„Atsispindi tėvų vertybių 

įtaka naujai kartai, 

laimingumo jausmo 

subjektyvumas, 

idealizavimo – 

materializmo dilema.“ 

“Puiki knyga apie 

merginos brendimą, 

bandymą atlaikyti 

aplinkos spaudimą.”  

Tu man patinki (2001) 

 

Bröger A. 

 

Apysakos veiksmo užuomazga gana tipiška paauglių literatūrai: 

herojus persikelia gyventi į naują vietą, į Niortenheimo miestą. 

Naujomis aplinkybėmis herojus greičiau, ryškiau atsiskleidžia, susiduria 

su netikėtomis problemomis. Tačiau Michaelis atsiveža senų problemų 

bagažą. Prieš šešerius metus jo tėvai išsiskyrė, mama ištekėjo už kito. 

Kadangi patėvis darbą gavo tik kitame mieste, šeima ir priversta keltis j 

Niortenheimą, o Mikis turi palikti labai artimą draugą.  

„Naudinga 

suaugusiesiems, kurie 

nori geriau suprasti 

jaunus žmones.“ 

Dešimtasis ratas (2010) 

 

Picoult J. Keturiolikmetė Triksė – paprasta tarp draugų populiarumo siekianti 

mergaitė, tėvų pasididžiavimas. Stounų šeima gyvena iš pažiūros ramų, 

kone idilišką gyvenimą. Tačiau pirmoji nelaiminga Triksės meilė ir 

mergaitę užgriuvusios nelaimės sudrebina ne tik jos, bet ir visų kitų 

šeimos narių gyvenimą, priversdamos prisiminti giliai užslėptus 

skausmingus praeities įvykius ir išgyvenimus. Bandydami padėti dukrai, 

mergaitės tėvai patys turi pereiti tikrus „pragaro ratus“, siekdami 

nugalėti praeities ir dabarties šmėklas ir prisikelti naujam gyvenimui.  

„Rekomenduojama 

knyga tėvams, norintiems 

geriau suprasti savo 

paauglius vaikus.“  
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Namų taisyklės (2011) 

 

Picoult J. Tai istorija apie jaunuolį, vaikiną autistą, apie jo kasdienybę, 

santykius su motina ir broliu, santykį su pasauliu... ir, be jokios 

abejonės, tai istorija apie meilę – besąlygišką motinos meilę vaikui. 

Aštuoniolikmečiui Džeikobui Hantui diagnozuotas smegenų 

vystymosi sutrikimas –  Aspergerio sindromas. Vaikinas nepaprastai 

talentingas, tačiau bendravimas su žmonėmis jam sukelia daug 

sunkumų. Džeikobas dėl savo ligos labai užsisklendęs ir turi savo 

atskirą, idealiai tvarkingą pasaulį, nors supranta, kad už jo ribų yra ir 

kitas – platesnis... Džeikobas nori būti toks kaip visi, bet nemoka. Jis 

nesupranta kitų žmonių mimikos, kūno kalbos, balso intonacijų, 

poreikių ir poelgių priežasčių.  

„Rekomenduojama 

norintiems geriau 

suprasti, kaip jaučiasi 

sergantys autizmu“. 

Kitų kalba (2009) 

 

Morrall C. Pasaulis Džesikai atrodo keistas, kartais net bauginantis. Vaikystėje 

jai patiko tik skambinti pianinu ir klaidžioti po apgriuvusius Audlendo 

rūmus, kuriuose augo. Čia ji užsimiršdavo, užsisklęsdavo savo 

pasaulyje. Ir vėliau apie išgyvenamus sunkumus niekada niekam 

nesipasakodavo. Visada būdavo linkusi likti viena, o ne rinktis kitų 

žmonių draugiją. Net po dvidešimt penkerių metų, jau išsiskyrusi, 

Džesika trokšta susikurti savo erdvę. Pagaliau, perkopusi ketvirtą 

dešimtį, palengva suvokia, kodėl yra kitokia. Supranta, kad taip pat 

elgiasi ir jos sūnus ir kad tai liga. 

„Knygoje atskleidžiama, 

kaip gyvena psichikos 

ligomis sergantys 

žmonės. Padeda keisti 

požiūrį, kad nėra taip 

baisu.“  

Tas keistas nutikimas šuniui 

naktį (2004) 

 

Haddon M. Romanas apie penkiolikos metų paauglį Kristoferį Buną, kuris yra 

ne toks kaip kiti: dėl Aspergerio sindromo, vienos iš autizmo formų, jam 

sunku užmegzti kontaktą su aplinkiniais ir bendrauti. Tačiau vieną dieną 

jis aptinka nužudytą kaimynų šunį ir sumano tapti detektyvu. Šis įvykis 

Kristoferio gyvenimą apverčia aukštyn kojom ir įrodo, kad net ir 

veikdamas pagal savitas taisykles jis sugeba pasiekti tikslą.  

„Knygoje atskleidžiama, 

kaip gyvena 

Aspergerio sindromu 

(viena iš autizmo formų) 

sergantis jaunuolis.“ 
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KNYGOS PAAUGLIAMS 
 

Knygos pavadinimas Autorius Apibūdinimas PPT psichologo 

komentaras 
Atgaiva sielai (2004) 

 

 

Canfield J., 

Hansen 

M.V. 

Tai puikių istorijų rinkinys, priverčiantis žmogų į savo gyvenimą 

pažiūrėti iš naujo. Kiekviena jų mumyse dar kartą pažadina norą pažinti 

žmogų ir bando mums pasakyti, kad meilė, drąsa ir užuojauta gali būti ir 

mūsų pačių gyvenimo istorijos dalis. 

„Ši knyga skatina, 

motyvuoja, „išjudina“ 

paauglį. Metaforiškas 

pasakojimas yra puiki 

priemonė sužadinti 

žmogaus mąstymą kokia 

nors tema.“ 

 

 

 

Džonatanas Livingstonas 

žuvėdra (2000) 

 
 

Bach R. 

 

Tai alegorinis pasakojimas apie kiekviename iš mūsų slypinčią beribės 

laisvės idėją, apie tobulybės siekį, iššūkį prigimčiai ir tikrojo skrydžio 

džiaugsmą. 

„Paaugliams padeda 

vystytis asmenybei.“ 

“Tai knyga apie laisvę, 

drąsą išsiskirti iš minios, 

apie pašaukimo jėgą ir 

vienatvę.” 

Berniukas mergaičių tualete 

 
 

Sachar L. "Duok dolerį arba apspjausiu", – sako knygos herojus Bredlis Čokersas naujokui Džefui, norinčiam 

su juo draugauti. O juk Bredliui draugo labai reikia – jis vienišas sėdi paskutiniame suole, atskirtas 

nuo visų vaikų, visiems atžarus, skriaudžia mergaites, o prispirtas prie sienos amžinai skiedžia melo 

pasakas. Jam viskas nesiseka, niekas jo nemyli, ir mokytoja liepia susirūpinti savo elgesiu. Ir tik 

naujoji mokyklos psichologė Karla po šiurkštumo luobu įžvelgia jautrią ir kilnią Bredlio širdį, 

supranta keistus jo išsišokimus. Jos dėka Bredlis patiki, jog galėtų pasikeisti. O juk sunkiausia kartais 

būna patikėti pačiu savimi. 
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Baltasis arkliukas (2006) 

 

Goudge E. Apysakos herojė Marija Meriveter, likusi našlaite, iš Londono 

iškeliauja gyventi į giminaičio dvarą Kornvalyje. Jos palydovai – 

guvernantė ir šunelis Viginsas. Mėnesienos dvaras ją sutinka nepaprastu 

grožiu ir liūdnomis legendomis apie Mėnesienos karalaitę ir paslaptingą 

baltąjį arkliuką. Netrukus ji susipažįsta su keistais dvaro įnamiais ir 

pasijunta įtraukta į patį įvykių sūkurį. Pasirodo, dvaras ir miestelis nuolat 

kenčia nuo Tamsiojo miško vyrų piktadarysčių ir senos nesantaikos, 

siekiančios dar Mėnesienos karalaitės laikus. Marija, būsimoji Mėnesienos 

dvaro paveldėtoja, pasiryžta nenaudėlius perauklėti, slėniui ir dvarui 

grąžinti ramybę bei taiką, o ne vienam žmogui – ir laimę. Ir jai pavyks, 

nes Marija – labai atkakli mergaitė...  

„Ši knyga 

rekomenduojama visiems 

šeimos nariams apie 

gerumą, pagalbą vieni 

kitiems.“ 

Seserys... Jokiu būdu! (2007) 

 
 

Parkinson 

S. 
Airijos rašytojos Siobhan Parkinson romane paaugliams – du 

dienoraščiai – Sindės ir Ešlės. Jos nesavo valia tampa viena šeima, bet 

niekada nebus seserimis… jokiu būdu! 

„Rekomenduojama 

paaugliams, 

išgyvenantiems tėvų 

skyrybas ir 

susiduriantiems su tuo, 

jog tenka priimti naujus 

šeimos narius.“  

Meilės pamokos (2006) 

 
 

Pagojus R. Knygoje jaunuoliai kviečiami mylėti protingai, t.y. ne tik išgyventi 

meilės jausmą, bet ir suprasti meilę, atpažinti įvairias jos formas bei rūšis, 

mylėti ne tik draugus, bet ir priešus. Taip pat aptariamos aktualios šių 

dienų moralinės problemos: seksualiniai santykiai, gyvenimas kartu 

nesusituokus, pornografija, vyrų ir moterų skirtumai, virtualus 

bendravimas. Meilės, draugystės ir seksualumo samprata grindžiama 

krikščioniškomis vertybėmis. 

„Rekomenduojama 

knyga paaugliams apie 

meilę. Knygoje 

remiamasi krikščionišku 

požiūriu“.  
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KNYGOS VAIKAMS 
 

Knygos pavadinimas Autorius Apibūdinimas PPT psichologo 

komentaras 
Terapinės pasakos (2007) 

 

Molicka M. Vaikų ir paauglių psichologės Marijos Molickos knyga „Terapinės 

pasakos“ skirta vaikams bei jais besirūpinantiems žmonėms - tėvams, 

auklėtojams, mokytojams, psichoterapeutams ir pan. „Terapinės pasakos“ 

padės vaikams įveikti baimę ir nerimą  keliančias situacijas: kai baisu eiti 

į darželį, nesinori į mokyklą, kai kiti tyčiojasi, kai atsiduri ligoninėje. 

„Terapinės pasakos 

leidžia vaikams 

„pažiūrėti“ į savo 

baimes saugiu būdu – 

stebint kaip jas išgyvena 

ir įveikia knygutės 

personažai“. 

H.K.Anderseno pasakos 

(2005) 

 

Andersenas 

H. K.  

Šioje knygoje rasite gražiausias garsiojo danų pasakoriaus pasakas. 

Jos kupinos gėrio, grožio ir švelnios gyvenimo poezijos, be to, 

patrauklios, įdomios ir suprantamos įvairaus amžiaus žmonėms - ir 

mažiems, ir dideliems. 

„Šiose pasakose 

pateikiami universalūs 

dalykai. Pavyzdžiui, 

pasaka „Bjaurusis 

ančiukas“ itin tinka 

paaugliams.“  

 

Gražiausios brolių Grimų 

pasakos (2010)  

 

 Brolių Grimų pasakos - tai vokiečių tautos kolektyvinės vaizduotės 

dalis. Jos peržengia laiko ribas ir jaudina visas žmonių kartas - tiek 

vaikus, tiek suaugusius. Žinomiausios - „Joniukas ir Grytutė", „Pelenė", 

„Snieguolė", „Brėmeno miesto muzikantai" - spausdinamos šioje knygoje 

ir kviečia jus pasinerti į kerintį pasaulį, kuriame susipina svajonės, burtai 

ir kvapą gniaužianti intriga.  

„Perteikia vaikams 

pasaulio išmintį.“ 

 

Šlepetė (2006) 

 

Račickas V.  Knygoje aprašoma kaip pirmaklasio Edvarduko tėtis išeina iš namų... 

Viską išsineša, tačiau atsitiktinai palieka vieną šlepetę, kurią sūnus saugo 

kaip brangiausią daiktą.  

„Rekomenduojama 

vaikams išgyvenantiems 

tėvų skyrybas.“ 
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Broliai liūtaširdžiai (2007) 

 

Lindgren A.  Broliai Junatanas ir Skrebutis Liūtaširdžiai susitinka pomirtiniame 

pasaulyje – Nangijaloje, amžino pavasario ir žydinčių sodų šalyje. Bet 

ramų Nangijalos slėnių gyvenimą sudrumsčia tironas Tengilis ir siaubą 

kelianti pabaisa Katla. Broliai leidžiasi į nuotykių ir pavojų kupiną 

kelionę, norėdami įveikti blogį ir išvaduoti pavergtus Nangijalos žmones. 

„Rekomenduojama 

vaikams, išgyvenantiems 

artimo žmogaus netektį.“ 

 

Uodų pasakos (CD) 

 

Landsbergis 

V. V. 

Autorius suranda subtilią, vaikams ir jaunimui suprantamą, formą 

papasakoti apie dvasines vertybes, meilę, šviesą. Turbūt ne vienas 

šyptelsite, juoksitės, stebėsitės, kvatositės, susimąstysite, klausydami 

uodų Bambos ir Bimbos sekamas pasakas apie skaičių Vieną, kuris jautėsi 

baisiai vienas ir vienintelis, labai vienišas, ir kad neišprotėtų iš proto, 

išėjo ieškoti Antro...arba erelį, kurio niekas nebijojo... 

“Pasakos, kurias įdomu 

klausytis ir suaugusiems, 

o po to būtinai aptarti tą, 

ką išgirdo ir suprato 

vaikai.” 

Jausmai. Nuo nevilties iki 

laimės (2004) 

 

Roca N. Ši iliustruota knyga moko mažus vaikus suvokti ir įvardyti savo 

jausmus. Tėvai ras joje patarimų, kaip vaikams padėti. 

“Smagu ir naudinga 

skaityti kartu su vaiku, 

supažindinti jį su turtingu 

jausmų pasauliu.” 

Ar žinai, kaip aš tave myliu? 

(2004) 

 

McBratney 

S. 

Kaip išmatuoti meilę? Ar tai įmanoma? Koks jos plotis, aukštis, ilgis? 

Tiesą sakant, dažnai pristingame žodžių… O gal nedrįstame? 

Pasimokykime drauge su šios knygelės veikėjais! 

„Knygelė mokina ir 

vaikus, ir tėvus labiau 

reikšti savo jausmus. 

Rekomenduojama skaityti 

drauge visai šeimai.“ 

Pūkuotuko pasaulis (2010) 

 

A. A. Milnas 

 

Tai knyga apie nepamirštamąjį Mikę Pūkuotuką ir jo nuotykius 

Šimtamylėje Girioje kartu su šauniaisiais draugais Paršeliu, Nulėpausiu, 

Triušiu, Pelėda ir kitais. Jau daugiau kaip septyniasdešimt metų A. A. 

Milne'o knygos Mikė Pūkuotukas ir Trobelė Pūkuotynėje džiugina viso 

pasaulio vaikus ir suaugusiuosius. 

 

„Mikės Pūkuotuko 

paprasti vaikiški 

nuotykiai mokina ne tik 

vaikus, bet ir suaugusius, 

kaip būti laimingiems, 

mylėti ir džiaugtis.“ 
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FILMAI TĖVAMS 

 

Filmo pavadinimas Apibūdinimas PPT psichologo komentaras 

Pykšt pokšt, tu negyvas 
(Bang, Bang, You're Dead, 2002) 

 

Buvusio pavyzdingo mokinio Trevoro Adamso žodžiai: “Vaikai gali būti baisiausi kietaširdžiai, antgamtiškai 

žiaurūs” atspindi jo patyrimus vidurinėje mokykloje. Jis tapo tokių traumuojamų priekabiavimų auka, kad tai netgi 

privertė jį pagrasinti susprogdinti futbolo komandą. Jo išsigelbėjimas - teatro mokytojas ponas Dankanas. Pastarasis 

pasiūlo Trevorui imtis pagrindinio vaidmens mokyklos pjesėje drauge su kita žavia žvaigžde Džene Dalkvist.  

Abu - mokytojas ir jo draugė norinti būti mergina - stengiasi padėti Trevorui neišklysti iš kelio. Tačiau sumanymas 

statyti pjesę rizikingas: išsigandę niūraus pjesės siužeto apie vaikų žudiką, o ir prisimindami audringą Trevoro 

praeitį, mokinių tėvai stengiasi pastatymą sužlugdyti. Jei tėvams pavyks, Trevoro balsas liks neišgirstas. O tai jau gali 

būti priežastis susprogdinti žmogiškąją uždelsto veikimo bombą. 

Valentinas (Valentin, 2002) 

 

Devynmetis Valentinas gyvena su senele. Mama jį seniai paliko, o tėtis 

amžinai neturi laiko, nes yra paskendęs darbuose arba laksto paskui moterų 

sijonus. Berniukas ilgisi normalios šeimos ir motiniškos šilumos. 

Užaugęs Valentinas nori tapti kosmonautu ir palikti šią ašarų pakalnę. Miršta 

jo vienintelė globėja, mylima senelė. Berniukui teks gyventi vienam piktame 

suaugusiųjų pasaulyje. 

„Rekomenduojamas, norintiems 

geriau suprasti, kaip jaučiasi 

berniukas, kuriam trūksta mamos 

meilės.“ 

Pradinė mokykla (Obecná 

skola, 1991) 

 

Dešimtmetis Edas ir jo draugas Tonda mokosi pradinėje mokykloje. Jiedu ir 

jų klasės draugai – didžiausi išdykėliai. Vieną dieną berniukai savo išdaigomis 

mokytojai sukelia nervinį stresą ir jos pavaduoti iškviečiamas griežtas 

mokytojas Hnizdas. Jis pasakoja vaikams, kad kovojo visuose Antrojo 

pasaulinio karo frontuose. Mokytojas – griežtos drausmės šalininkas ir mokiniai 

ima jį gerbti, palaiko jo auklėjimo metodus ir net meluoja, kad mokytojas 

netaiko fizinių bausmių. Stebėdamas mokytoją, Edas jį lygina su savo tėvu 

Fanousu Součeku. Jam atrodo, kad tėvas nuobodus ir visai nepanašus į didvyrį. 

„Geras filmas bandantiems 

suprasti, koks skirtingas yra vaikų 

ir suaugusiųjų pasaulis“.  

Aš taip pat (Me Too, 2009) 

 

Danielis įsimyli simpatišką ir maištingą kolegę Laurą, bet ji kol kas negali 

atsakyti tuo pačiu. Meilės ieškanti moteris nežino, kaip teisingiau pasielgti šioje 

subtilioje situacijoje, nes naujasis gerbėjas ir bendradarbis turi Dauno sindromą. 

34-erių Danielis – pirmasis Europoje žmogus su Dauno sindromu 

savarankiškai išlaikęs baigiamuosius egzaminus universitete. Nuoširdusis vyras 

jaučiasi normaliu ir išsiskiria pavydėtinu intelektu, iškalbingumu, šviesiu protu. 

Jis nenori, kad būtų traktuojamas kaip ligonis.  

„Šis filmas apie suaugusį, sergantį 

Dauno sindromu. Jis įsimyli 

moterį. Filme vaizduojama, kaip 

tėvai priima tą faktą.“ 

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=pyk%C5%A1t%20pok%C5%A1t%2C%20tu%20negyvas&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filmai.us%2F2009%2F09%2F16%2Fpykst-pokst-tu-negyvas-bang-bang-youre-dead-2002.html&ei=RDIET-zHPJGjsgbdnqTeDw&usg=AFQjCNFonQmJaNckVMSyZ0i5cwrlS459vg&sig2=8u_H-_CajM66IQ6F0tq2Ig&cad=rja
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Palaidokite mane po 

grindjuoste (Похороните 

меня за плинтусом, 2009) 

 

Sašai Saveljevui šiandien sukanka aštuoneri. Kadaise metusi savo vaiką ir 

sukūrusi naują šeimą, mama žūtbūt nori susitikti su sūnumi ir įteikti jam 

gimtadienio dovaną. Deja, Sašą auginanti valdinga močiutė, pamiršusi savo 

jaunystės klaidas neleidžia dukrai matytis su vaiku, jo akivaizdoje vadina dukrą 

nusivalkiojusia kale ir teisia naująjį jos gyvenimo draugą. Priešingose barikadų 

pusėse stovintys seneliai ir vaiko tėvai plėšo tarp dviejų ugnių atsidūrusio 

mažylio jausmus į gabalus, o beribė meilė vaikui perauga į tironiją, 

karaliaujančią mažame šeimos butuke. 

Istorija, pasakojama aštuonmečio asmeniu. Ne itin sveikos močiutės meilės 

nukankintas vaikas net ir juodžiausiomis gyvenimo akimirkomis nenustoja 

džiaugtis mažiausiomis smulkmenomis ir svajoja bent akimirkai pamatyti 

mamą. 

„Filmas padeda atskirti, kas yra 

meilė, teroras, kaip atrodo smurtas 

prieš vaikus, užmaskuotas 

rūpesčio kauke, ką vaikui reiškia 

išsiskyrimas su tėvais ir 

suaugusiųjų nesantaika.“  

Trylika (Thirteen, 2003) 

 
 

Trylikametė Treisė gyvena supama draugų ir mylimų artimųjų. Ji stengiasi 

pritapti tarp bendraamžių, tačiau pasirenka toli gražu ne geriausius draugus. 

Mokykloje pasirodžius naujai moksleivei Evai, kuri netruko tapti geriausia 

Treisės drauge, Treisės gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis. Eva įstumia 

Treisę į narkotikų ir sekso pasaulį. Tik seni geri draugai ir rūpestingi artimieji 

gali ją išgelbėti nuo pražūties… 

„Filmas padeda labiau pažinti ir 

suprasti paauglius.“  

Nesveikai laiminga (Happy 

Happy, (2010) 

 

Filmas „Nesveikai laiminga” pasakoja istoriją apie Kają, nepalaužiamą 

optimistę, bet kokia kaina siekiančią tapti laiminga. Kajai šeima – didžiausia 

vertybė. Jos laimės nesudrumsčia nei nuolatinės vyro išvykos medžioti ar 

konvulsyviu tapęs nenoras mylėtis, nes žmona, esą, „nepatraukli“. Toks 

gyvenimas.  

Tačiau vieną dieną į gretimą namą atsikrausto „tobula pora“ ir Kajos laimė 

ima sprūsti iš rankų. Šie daug pasiekę, gražūs, įdomūs žmonės dainuoja chore, 

negana to, turi įsūnį iš Etiopijos! Kajai pradeda vertis nepažintas pasaulis, ji 

griebiasi neregėtų viražų ir Šiaurės Norvegijos vienkiemyje ima dėtis keisti 

dalykai. Atėjus Šv. Kalėdoms paaiškėja, kad, nepaisant Kajos pastangų, viskas 

nebe taip, kaip anksčiau.  

 

„Jaudinantis filmas apie šeimos 

gyvenimą, tarpasmeninių santykių 

dinamiką ir jų įtaką vaiko 

emociniam pasauliui. Apie tai, 

kaip suaugę turi įveikti santykių 

sunkumus, kad namuose įsivyrautų 

šilta ir palanki vaikui atmosfera.“  
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FILMAI PAAUGLIAMS 
 

Filmo pavadinimas Apibūdinimas PPT psichologo 

komentaras 
Smūgiuok kaip Bekhemas 

(Bend it like Beckham, 2002) 

 
 

Londone gyvenanti 18-metė Jesminder Bhamra meta drąsų iššūkį savo šeimos iš 

Indijos papročiams ir tradicijoms. Kiekvieną laisvą akimirką ji žaidžia futbolą parke su 

vaikinais, trokšta tapti profesionalia futbolininke ir svajoja kada nors išbėgti į aikštę su 

Anglijos rinktinės marškinėliais. Tačiau tokiomis nerealiomis svajonėmis Jess kol kas gali 

pasidalinti tik prieš savo mėgstamo futbolininko plakatą. Ji nori išmokti valdyti kamuolį 

taip profesionaliai ir spirtį jį taip taikliai, kaip tai daro Davidas Beckhamas. 

Panašaus pobūdžio sumanymas nepatinka merginos tėčiui ir mamai. Jie visiškai 

netoleruoja tokio nepadoraus žaidimo, kuriame žiūrovai aiškiai mato žaidėjų apnuogintas 

kojas. Indų kultūrą ir papročius puoselėjantiems tėvams svarbiausiu gyvenimo tikslu yra 

pasiekti, kad žavioji dukrelė gautų aukštojo mokslo diplomo, tobulintų kulinarijos įgūdžius 

ir kuo greičiau susirastų gerą indų kilmės vyrą. 
 

„Rekomenduojama, jei 

paaugliai išgyvena 

nerimą arba 

nepasitikėjimą savimi.“  

Ilgai ir laimingai: Pelenės 

istorija (Ever After: A 

Cinderella Story, 1998) 

 
 

Nesitikėkite pamatyti vaikiškos pasakos apie Pelenę, nes šįkart režisierius Endis 

Tenantas kuria nepaprastą jaudinančią meilės istoriją. Driu Berimor vaidina Danielę. Po 

tėvo mirties pamotė jai skiria tik sunkiausius ir juodžiausius darbus, o jos įseserės nuolat 

tyčiojasi ir daro kiaulystes. Tačiau vieną gražią dieną Danielės gyvenimas apsiverčia 

aukštyn kojom – ji sutinka žavų princą. O jos netikėtą laimę gali sugriauti nekaltas melas – 

Danielė pasisako esanti kunigaikštytė. Ar princas jai atleis?.. 

„Šis filmas gali 

pamokyti jaunuolius, 

kaip įveikti patyčias.“ 

Naujokė (Mean Girls, 2004) 

 

Pagrindinė juostos herojė Kadi užaugo toli nuo didmiesčių triukšmo ir miestuose 

gyvenančių paauglių problemų. Tolimoje Afrikos šalyje, kur ilgus metus dirbo mergaitės 

tėvai mokslininkai, gyvenimas vyko pagal savus dėsnius. 

“Išgyvena stipriausias” – nelengvų gyvenimo sąlygų ir pavojų užgrūdinta Kadi manė 

perpratusi pagrindinį laukinės gamtos principą. Tačiau ji net negalėjo pagalvoti, jog 

patekusi į civilizuotą pasaulį susidurs su dar žiauresniais džiunglių įstatymais. Džiunglių, 

kurios prasideda… atvėrus vidurinės mokyklos duris. 

„Mokina paaugles 

siekti užsibrėžto tikslo.“ 
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Banginių vadeliotoja (Whale 

Rider, 2002) 

 

Po sunkaus gimdymo miršta moteris ir ką tik pasaulį išvydęs sūnus, bet lieka gyva jo 

dvynė sesuo Pai. Prislėgtas naujagimės tėvas Porourangis išvyksta iš Naujosios Zelandijos 

į Vokietiją, tad mergaitės likimu belieka rūpintis seneliui Koro. 

Jis yra maorių genties vadas. Pagal tūkstantmetes tradicijas jo įpėdiniu gali būti tik 

dabartinio vado vyriškos giminės palikuonis, bet sūnus visai nenori imtis didžiulės 

atsakomybės. Užtat mažoji Pai yra tvirtai įsitikinusi, kad ji galėtų būti genties lydere. 

Nepaisant begalinės meilės savo anūkei, Koro prieštarauja šiam sumanymui, nenori 

sulaužyti papročių ir vis kartoja, kad ji yra tik mergaitė. Tačiau Pai ryžtasi įrodyti, kad gali 

važnyčioti banginius. 

„Šis filmas gali padėti 

vystyti paauglių 

savigarbą, skatina 

ryžtingai siekti išsikelto 

tikslo, nepaisant 

iškylančių kliūčių.“ 

Ponia Dautfajė (Mrs. 

Doubtfire, 1993) 

 

Po skyrybų herojus - nevykėlis aktorius - gali tik kartą per savaitę matyti vaikus, 

teismo paskirtus auginti buvusiai žmonai. Jis labai myli savo atžalėles, todėl persirengia 

senute škote ir padaro viską, kad jo buvusi žmona jį pasamdytų aukle... 

Rekomenduojama 

paaugliams, 

išgyvenantiems tėvų 

skyrybas. 

Pamotė (Stepmom, 1998) 

 
 

 

“Pamotė” – tai neišgalvota šeimos istorija, jausminga, nuoširdi, rami, be galo graudi 

ir tokia reali… Istorija apie realius žmones, intymius dalykus jų gyvenime… Madų 

fotografė Izabelė, netrukus ištekės už Luko, turinčio 12-metę dukterį Anabeną. Kai Džekė, 

tikroji vaikų mama, sužino, jog nepagydomai serga vėžiu ir medikai jau bejėgiai jai padėti, 

o Izabelės santykiai su jos buvusiu vyru yra išties rimti, ji supranta, kad nėra prasmės 

pyktis ir ieškoti, kas kaltas. Ji nusprendžia jai skirtą laiką praleisti su šeima, atsisveikinti su 

artimaisiais ir Izabele. Abi moterys supranta, jog dabar svarbu tik viena – šeima ir vaikai. 

Kaip išsaugoti šeimą, kai svarbiausias, mylimiausias žmogus beviltiškai suserga? Kaip 

paaiškinti vaikams, kad mama miršta, o į jų šeimą ateina kitas žmogus? Kaip atsisveikinti 

su brangiausiais žmonėmis ir gyvenimu, kai, atrodo, dar tiek daug neatliktų darbų? 

„Rekomenduojama 

paaugliams, kuriems 

tenka priimti į šeimą 

ateinantį naują 

žmogų.“  

„Rekomenduojama 

pamotėms ir mamoms, 

sergančiomis mirtina 

liga“.  



Klaipėdos Pedagoginė psichologinė tarnyba, 2012 

Rask laiko pasirūpinti 

(Taking Time to Care, 2002) 

 

Šiame dokumentiniame filme pasakojama apie vienoje Velso mokyklų įgyvendintą patyčių prevencinę 

programą, kurios metu specialiai paruošti mokiniai-patikėtiniai teikia paramą ir pagalbą savo bendraamžiams. Filmo 

veikėjai – tai pagalbą savo bendraamžiams teikiantys moksleiviai, mokytojai, vaikai, kurie kreipėsi pagalbos dėl 

vykstančių patyčių. Jie pasakoja apie jų mokykloje vykdomą patyčių mažinimo programą, jos poveikį mokyklos 

bendruomenei, patyčių masto mažėjimui ir tuo parodo, kad programos, pagrįstos bendraamžių parama 

bendraamžiams, gali būti labai efektyvi patyčių pažinimo priemonė. Dėmesio, filmą galite atsisiųsti čia: 

http://www.smm.lt/docs/projektai/vp_pprevencija/Rask_laiko_masteris.wmv 

Nekentėk tyloje (Don't suffer 

in silience, 2002) 

Filmas "Nekentėk tyloje" pasakoja apie tai, kaip jaučiasi vaikai, iš kurių tyčiojamasi, taip pat – kaip tampama 

skriaudėjais. Svarbūs faktai iliustruojami autentiškais vaikų, mokytojų, tėvų, žymių žmonių pasakojimais. Atskira 

filmo dalis skirta patyčių prevencijos mokykloje organizavimui.  

Dėmesio, filmą galima atsisiųsti čia: http://www.smm.lt/docs/projektai/vp_pprevencija/Nekentek_masteris.wmv 

Skriaudėjo šokis (Bully 

dance) 

 

Šiame trumpame nebyliajame filme akcentuojamas patyčių atpažinimas ir strategijos ir kaip į patyčias gali 

reaguoti vaikai. Per visą filmą rodomas šokis atspindi nuolatinę patyčių grėsmę vaikams: šokis nesustoja, kol kas 

nors nepatiria rimtų sužalojimų. Filmas nesiūlo lengvų sprendimų, bet skatina žiūrovus priimti atsakomybę už savo 

veiksmus ir ieškoti būdų, kaip sustabdyti patyčias klasėje.  

Nors šį filmuką sudaro paprastai nupiešti personažai, tai, ką norima pranešti žiūrovams, yra taip akivaizdu, kad 

bet kas gali suprasti siužetą. Įdomus siužetas ir lengvai įsimenama ir ritmiška muzika gali pagelbėti, stimuliuojant 

diskusijas klasėse.   

Pietūs dviems (Dinner for 

two, 1997) 

 

Tai yra nebylus animacinis filmukas, kuriame kūrėjas pateikia humoristinį požiūrį į konfliktų sprendimą. 

Paprastas ginčas tarp dviejų mažų gyvūnėlių perauga į žiaurią kovą, griaunančią viską aplinkui. Kovodami už savo 

teritoriją, šie gyvūnėliai suvokia, kad jų konfliktas paveikia ne tik juos pačius, bet ir jų artimiausią aplinką.   

Tai yra puiki metodinė priemonė išmokyti vaikus ir suaugusius konstruktyviai spręsti konfliktus namuose, 

mokyklose, darbovietėje ir bendruomenėje. 

Kai dulkės nusėda (When the 

dust settles, 1997) 

 

Tai yra nebylus animacinis filmukas, kuriame parodama, kad konfliktinėse situacijose, galima rasti susitaikymo 

būdų. Pagrindiniai veikėjai yra dvi žiurkės, kurių keiksmažodžiais prasidėjęs konfliktas, baigėsi pykčiu, kerštu ir 

namų sugriovimu. Filme analizuojama, ar yra būdų viską sutvarkyti ir susitaikyti.  

Tai yra puiki metodinė priemonė išmokyti vaikus ir suaugusius konstruktyviai spręsti konfliktus namuose, 

mokyklose, darbovietėje ir bendruomenėje. 
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FILMAI VAIKAMS 
 

Filmo pavadinimas Apibūdinimas PPT psichologo 

komentaras 
Liūtas karalius (The Lion 

King, 1994) 

 

Simba gimsta liūtų karalių šeimoje.Simbos dėdė Randas, kuris nori tapti karaliumi, 

nužudo Simobos tėvą, tikrajį karalių, išveja Simbą iš karalystės. Kai Simba užauga, jis 

atsitiktinai sutinka vaikystės draugę Nalą. Jis ją įsimyli. Būtent jos ikalbėtas, Simba 

grįžta į savo gimtinę ir kaunasi dėl teisės į sostą. 

„Šis filmas gali būti 

naudingas tais atvejais, 

kai vaikas susiduria su 

šeimos nario netektimi, 

arba, kai norima padėti 

vaikui prisiimti 

atsakomybę.“ 

Tiltas į Terabitiją (Bridge to 

Terabithia, 2007) 

 

Leslė – šviesiaplaukė mokyklos naujokė, sugeba laimėti bėgimo varžybas, kuriose 

dalyvauja tik berniukai, ir sudaužo Džeso viltis tapti čempionu. Tačiau būtent drauge 

jiems pavyks atrasti kelią į paslaptingą Terabitijos žemę... 

„Šis filmas 

rekomenduojamas vaikui, 

išgyvenančiam sielvartą.“  

Spąstai tėvams (The Parent 

Trap, 1998) 

 

Vasaros stovykloje netikėtai susitinka dvi mergaitės – Helė ir Enė. Pasirodo, kad jos 

panašios kaip du vandens lašai! Mergaitės išsiaiškina, kad jos – dvynės, atskirtos nuo 

pat gimimo. Viena gyvena su tėčiu, o kita – su mama. Sesutės susikeičia vietom ir 

sumąsto, kaip vėl apvesdinti savo tėvus ir nubaidyti naująją tėčio sužadėtinę… 

„Rekomenduojama 

vaikams, patiriantiems 

tėvų skyrybas.“ 

Brolis lokys (Brother Bear, 2003) 

 

Istorija apie keistą draugystę, prasidėjusią didinguose senovės Amerikos miškuose 

tais laikais, kai kartu su žmonėmis pasaulyje dar gyveno dvasios. Viena jų ir pavertė 

jauną indėną Kenajų lokiu – gyvūnu, kurio vaikinas nekentė labiau už viską pasaulyje. 

Vienintelis padaras, galintis padėti herojui vėl virsti žmogumi – mažas lokiukas Koda, 

kurį užburtas Kenajus sutinka miške. Nepaprastos jų kelionės metu patyręs daugybę 

nuotykių ir pavojų, Kenajus pagaliau suvokia, ką reiškia tikra draugystė ir tai, kad lokiai 

– visai ne tokie blogi, kaip jis anksčiau manė. 

„Filmukas moko vaikus 

mylėti. Leidžia berniukams 

suprasti, kad meilė irgi 

„vyriškas“ dalykas.“ 

 


