
Lavinti vaikų gebėjimą pasakyti tai, 
ką nori pasakyti.

Taisyklės, 
kaip pasakyti 
tai, ką noriu 

pasakyti.

Pasikalbėkime...
Paklauskite vaikų, 
kodėl kiekviena ši 
taisyklė yra svarbi.

Pristatykite vaikams taisykles, kurios 
padės pasakyti tai, ką nori pasakyti. 
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Lavinti vaikų gebėjimą pasakyti tai, 
ką nori pasakyti.

Paskatinkite vaikus pagalvoti, kas 
trukdo pasakyti tai, ką nori pasakyti.

Paprašykite vaikus įvardinti, kokios 
mintys ir kokie jausmai trukdo pasakyti, 
tai, ką nori pasakyti, o kokie padeda? 

Kas trukdo 
pasakyti tai, 

ką noriu 
pasakyti?
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Tinkamas 
metas 

pasikalbėti

Pagerinti vaikų gebėjimą pasirinkti 
tinkamą metą pasakyti tai, 
ką nori pasakyti

Pažiūrėkite į paveikslėlius ir aptarkite ar tai 
tinkamas metas pasikalbėti. Galite praplėsti 
šią veiklą įtraukdami kitų situacijų.

Tėtis žiūri televizorių.

Grupėje

Mama kalba 
telefonu

Mokytoja 
pertraukos metu

Ruošiantis miegoti
Valgykloje, kai personalas dirba

Pasikalbėkime...
Paklauskite vaikų su 
kuo dar jie galėtų 
ramiai pasikalbėti 

kiekvienoje situacijoje.
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Įdėmaus klausymosi ženklai

Išklausyk 
kitus

Lavinti vaikų gebėjimą būti 
dėmesingais klausytojais  -
įdėmiai ir pagarbiai išklausyti kitų

Paprašykite porą savanorių suvaidinti paprastą situaciją: 
vienas draugas pasakoja kitam, ką veikė savaitgalį.

Pirmą kartą tegul vienas pasakoja, o kitas demonstratyviai nesiklauso.
Paklauskite vaikų, iš ko jie supranta, kad kažkas jų nesiklauso. 

Antrą kartą savanoriai tegul suvaidina, 
kad besiklausantysis įdėmiai klausosi pasakojimo.

Paklauskite vaikų, iš ko jie supranta, kad jų įdėmiai klausosi. 

Paprašykite vaikų pasakyti kuo daugiau įdėmaus klausymosi ženklų.

Užrašykite vaikų mintis klasės lentoje ar dideliame popieriaus lape. 
Pasiūlykite vaikams bendru susitarimu juos sunumeruoti pagal svarbą. 

Pasikalbėkime...
Paklauskite vaikų, kodėl 

svarbu dėmesingai 
klausytis kitų.
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Šis žaidimas parodo vaikams kaip 
lengvai galima nesusikalbėti ir kaip 
svarbu įdėmiai klausytis.

oKlasė ar draugų grupė susėda ratu.

o Pirmas žmogus pašnibžda 
paprastą sakinį kitam žmogui.

o Jie pašnibžda dar kitam ir t.t.

o Paskutinis žmogus garsiai pasako 
ką išgirdo, kas dažnai būna labai 
skirtinga nuo originalaus sakinio!

Kalbėjimosi 
žaidimai

Lavinti vaikų gebėjimą pasakyti tai, 
ką nori pasakyti ir padėti jiems 
išmokti išreikšti ir atpažinti jausmus.

Sugedęs 
telefonas

Atpažįstame jausmus.

Atsineškite žmonių nuotraukomis 
iliustruotą leidinį ar pasiruoškite 
prezentaciją rodyti multimedija.

o Paklauskite vaikų, kokius jausmus 
jaučia žmonės nuotraukose.

o Paskatinkite juos sugalvoti kuo 
daugiau skirtingų žodžių šiems 
jausmams apibūdinti.

o Paklauskite vaikų, kas jiems 
parodo, kad matomi žmonės 
jautėsi būtent taip, kaip jie įvardija.

Nuotraukų 
albumas

Žaidimas lavina bendravimo įgūdžius ir gebėjimą pasakyti tai, ką nori pasakyti

o Šis paprastas žaidimas gali būti žaidžiamas bet kada ir bet kur. Jis sukelia 
daug juoko ir vaikams labai patinka.

o Užduokite klausimus ir atsakykite nevartodami žodžių taip ir ne!

o Klauskite iš eilės. 

o Jei norite, iš anksto aptarkite būdą, kaip nustatysite laimėtoją.

Be taip ir 
be ne!
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