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Kiekviename žmoguje gali sužydėt  immai netkėmų malenmų ir gabumų, jeigu jam tesiog sumeiksi mam
galimybes. D.Lesingas

   Šioje knygoje rasite žaidimus ir užduotss kurios:

 Moko bendravimo ir stebėjimo;
 Ugdo vaike dorybes ir kūrybingumą;
 Ugdo tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo jausmus;
 Ugdo vaizduotę ir intuicijąs vikrumąs tkslumą ir greitą reakciją;
 Padeda geriau pasisavint mokykloje studijuojamus dalykuss o taip pat tnka klasės valandėlėms ir 

po mokyklinei veiklai.
   Kiekvienas pedagogas savo nuožiūra gali naudot  iuos žaidimus dvasiniam doroviniam auklėjimes bet 
svarbiausia atsimints jog žaidimai turi tarnaut vaiko sielos ugdymui.
   Mes siūlome dėmesingai stebėt vaikų elgseną žaidimų metus nes žaidimų metų geriausiai atsiskleidžia 
vaikų individualūs gebėjimai ir tarpusavio santykiai. Žaidimas neturi tapt tkslu. .ai visų pirma auklėtojų 
organizuotas būdas vaikams bendraut tarpusavys veikt vienas kitą. Per žaidimą pedagogas palaipsniui gali 
daryt įtaką vaikų charakteriuis koreguot jų elgesįs pastebėt vienus ar kitus dėsningumus.
   Žaidimų metu susidariusias situacijas vaikai priima tkriau ir natūraliau nei rimtai jas aptariant. Žaidimai 
padeda vaikams atsipalaiduots pasijaust nepriklausomu ir jausts komfortabiliai. Šie faktoriai labai svarbūs. 
Bet reikia suprasts jog auklėtojas nuolat turi ie kot būdųs kaip žaidimus įdvasints suteikt jiems tksluss 
pateikt juos kaip gyvenimo pamokas. Žaidimų pradžioje galima su vaikais aptart vienus ar kitus dvasinius 
dorovinius aspektuss susijusius su vaikų elgesiu ir jų tarpusavio santykius žaidimo metus pavyzdžiuis laimėjęs
ne visada yra tass kuris stpresnis ir greitesnis; geriau sąžiningai pralaimėts nei laimėt dėka apgaulės; 
kamuoliu galima suteikt kitam skausmą; reikia nusileist silpnesniam ir t.t. Žaidimo pabaigoje būtna su 
vaikais aptart įvairias konfiktnes ir ginčytnas situacijass susidariusias žaidimo metu. Žaidimų metu 
pedagogas turi įdėmiai stebėt vaikuss o ne atsijungt ir užsiimt sava veikla. Vaikų žaidimas jam yra 
stebėjimo laukass puiki proga su jais susipažint artmiau.
   Vaikams patnkas kai suaugusieji su jais žaidžia. Jie jaučiasi lygūs su suaugusiaiss jų elgesys tampa rimtesniu
ir sąmoningesniu.  .ai labai padeda ugdymo proceses  sutrumpėja distancija tarp pedagogo ir vaikų. Svarbus 
kad pedagogas žaidimo metu pats rodytų tas savybess kurių nori i mokint vaikuss būtų tnkamos sąžiningo ir
dėmesingo bendravimo su žmonėmis pavyzdžius gebėtų stebėts greitai reaguots būtų mandaguss kantrus. 
   Nereikia įrodinėts jog vaikas žaisdamas mokosi ir  per keleta minučių žaidimų metus jis tek įsisavinas kiek 
kitais būdais per valandą nesugeba. .odėl  ioje knygoje yra didelis skyrius „ Pagalba mokyklai“. Šio skyriaus 
žaidimus galima naudot mokant matematkoss gimtosios kalboss gamtos pažinimo ir kt. mokyklinių dalykų. 
   Mūsų patrts dirbant su vaikais parodės jog vaikai nemoka bendraut. Negebėjimas bendrauts kaip 
žinomas priveda iki sunkių psichologinių problemų. Nuo mažens vaikai turi i mokt atvert savo  irdiss 



užduot klausimuss i klausyt pa nekovą.  Mūsų žaidimai ir užduotys moko  vaiką viduje suvokts jog visi 
žmonės supantys jį yra nuostabios ir nepakartojamos asmenybės ir joms reikia jo meilėss dėmesio ir 
pagarbos.
   Knygoje yra skyrius žaidimų pagal pasakass jis skirtas iki mokyklinio ir jaunesnio amžiaus vaikams. Reikia 
atsimints jog pasakų skaitymas i tai ne tkslas. Pasaka i tai priežasts suprast kažką didelios pažiūrėt į save 
i   aliess apmąstyt svarbias problemas. Pasakų žaidimai moko vaiką pastatyt save į pasakos herojaus vietąs 
lygint ir analizuots daryt i vadas ir apibendrint.
   Mūsų vedami žaidimai padeda mažiemss vidutnio ir vyresnio mokyklinio amžiaus vaikams susimąstyt apie
 ių dienų gyvenimo ir juos supančio pasaulio problemas. Dažnai patys paprasčiausi klausimais susiję su 
 eimas laisvu laikus elgesio tvarkos namuose ir mokyklojes mūsų vaikams tampa sunkiomis ir 
nei sprendžiamomis problemomiss nes su jais apie tai niekas nekalba. Siūlomų žaidimų situacijos vaikus 
i laisvinas padeda vaikui pasijaust asmenybes kurios nuomonė ir pozicija gyvenime yra įdomi jį supantems 
žmonėmss užtkrina jįs jog jo problemos ir i gyvenimai vert dėmesio ir aptarimos ugdo jame pastabumą jį 
supančiai aplinkai ir veiksmams joje.
   Mes įsitkinęs jog ateityje bet kuri mokytojavimo atmaina bus nukreipta į vaiko sielos auginimą ir ugdymą. 
Šis rinkinys i nedidelis puslapėlis  iame nei semiame darbe.

SAVĘS PAŽINIMAS

KAS TU ESI

GYVYBĖS MEDIS
   Pasiūlykite vaikams nupie t savo gyvenimo medį pagal  ią schemą: 

 Šaknis i jūsų gyvenimo tkslas ir prasmė ( esmė);
 Kamienas - jūsų supratmas apie save;
 Šakos i savybėss kurias norėtumėte turėts jūsų svajonės ir norai;
 Vaisiai i savybėss kurias jau turites i sipildę svajonės ir norai;

   Aptarkite su vaikais „gyvenimo medžius“ s i ry kindami bendras tendencijas ir darydami i vadas.  
Pasistenkite nuvest vaikus iki mintess jog koks gyvenimo tkslass tokie jo vaisiai.

SAVIVERTĖS LENTELĖ
   Pasiūlykite vaikams nubraižyt lentelę i  trijų stulpeliųs juos įvardinant žodžiais „visada“s „kartais“ ir 
„niekada“. Po tos vardinkite savybes  ir papra ykite vaikų apmąstyts turi jie minimas savybes ir kokio jos 
lygio. Jeigu tarkim vaikas manos jog jis yra gerass jis pie ia žvaigždutę stulpelyjes kurio pavadinimas „visada“s
jeigu jis tk kartais yra kantruss jis pie ia žvaigždutę stulpelyje įvardintu „kartais“ ir t.t.
   Pana ias schemas siūlykite vaikams pildyt laikas nuo laiko. Jų dėka lengviau stebėts kaip kinta vaiko 
savivertė.

INTERVIU SU SAVIMI
   Pasiūlykite vaikams užra yt tris savybess nuo kurių jie labai norėtų i sivaduot. Po tos i   ių trijų savybių 
pasiūlykite i sirinkt vienąs pačią nemaloniausią ir apie ją pakalbėt su vaiku. 
   Galima pasiūlyt vaikams paimt interviu i   ios savybės. Interviu klausimai gali būt  ie:

 Kodėl tu manyje apsigyvenai?



 Kokių sieki tkslų?
 Ar tau patnka su manimi kalbėts?
 Ką turiu padaryts kad tu i  manęs pasitrauktum?

   Pasiūlykite vaikams kalbėt su  ia savybe kiekvieną kartąs kai ji juose pasireik . I analizuokite su vaikaiss 
padeda pana ios žinios dirbant su savimi ar ne.

MANO VIDINIS PASAULIS

   Pasiūlykite vaikams para yt vieno lapo pusėje visas kas jiems patnka savyjes o kitoje pusėje i visas kas 
nepatnka. Po to papra ykite jų visas savo blogas ir geras savybes nupie t kaip pasakas būtybes ir sukurt 
apie jas nedideles pasakas ar istorijas. Kad įvykdyt  ią užduot tnkamais papra ykite vaikus užvest vieną 
sąsiuvinįs kurį pavadinsite „Mano vidinis pasaulis“ ( galima pavadint ir „Pasaulis mano viduje“ kaip gražiau ).
Pasiūlykite vaikams pagalvots kaip dėka savo gerų savybių jie galėtų atsikratyt savo blogųjų savybių.

AR PAŽĮSTU AŠ SAVE

   Užra ykite kiekvieno vaiko vardą ir pavardę ant atskirų lapelių ir susukite juos taips kad nieko nepavyktų 
perskaityt į juos bežiūrint. Susuktus lapelius sudėkite į dėžutę ir pasiūlykite kiekvienam vaikui i traukt vieną
jų. Vaikai neturi pasisakyt kitemss kieno vardą ir pavardę perskaitė lapelyje. Jei kuris jų i sitraukia savo 
vardą ir pavardęs lapelį jis grąžina atgal į dėžutę ir traukia antrą kartą.
   Po to kiekvienas para o savo nuomonę apie žmogųs kurio vardą ir pavardę i traukės ir ant lapelio užra o 
vardąs pavardę  tos apie kurį ra ė. Surinkite tuos lapelius ir papra ykites kad vaikai para ytųs ką jie mąsto 
patys apie save. Įvykdžius užduots jiems i dalinami lapeliais kuriuose kit vaikai ra ė apie juos. .okiu būdu 
vaikai rankose laiko du lapus. Papra ykite vaikus palygint jų pačių nuomonę apie save su ta nuomones kurią
užra ė kitas vaikas. Galima pasiūlyt tėvams para yt jų nuomonę apie jų vaikus ir po to i dalint tuos lapelius
vaikams.

ATSPĖK, KAS YRA KAS

   I dalinkite vaikams lapelius ir papra ykite jų para yt vardus tų grupėje:
1. Kas niekada nevėluoja______.
2. Kas niekada nerėkia_______.
3. Kas visad labai mandagus su kitais______.
4. Kieno pats gražiausias balsas_____.
5. Kieno akys mėlynos_____.
6. Kas pats juokingiausias ir linksmiausias______.
7. Kas pats rimčiausias_________.
8. Kas pats sąžiningiausias______.
9. Kas pats geriausias ( irdingiausias)______.
10. Kas pats teisingiausias________.

   Klausimus galima užra yt ant lentos. Po to vaikai per 10 min įra o vardus į korteles.
   Surinkite korteles ir kito užsiėmimo metu paskelbkite rezultatus.
   Po to padalinkite vaikus į grupes ir pasiūlykite kiekvienai grupei nupie t gėlęs kurios kiekvienas lapelis 
būtų savybė visiems grupės vaikams. I  vaikų pie inių galima padaryt parodą.



MANO JUOKINGAS PORTRETAS

   Papra ykite vaikus nupie t save pačiuss o po to sugalvot neįprastus pavadinimus savo kūno dalim ir 
užra yt juos savo pie inyje. 
      Papra ykite vaikus papasakot kitems apie savo pie inįs paai kinant pavadinimuss kuriuos jie sugalvojo.

KĄ AŠ MOKU IR KO NEMOKU

   Papra ykite vaikus suskirstyt lapą į keturis stulpelius. Pirmame stulpelyje vaikai užra o tais ką geriausiai 
moka daryt. Antrames ką jie moka daryt ne itn gerai. .rečiames ko jie nori i mokt. Ketvirtames kokių 
savybių jiems reikias kad i moktų tais ko nori.
   Vaikai užpildo  iuos stulpeliuss įra ydami į kiekvieną jų  ne mažiau kaip po keturis punktus.
   Aptarkite  ią lentelę su kiekvienu vaiku individualiais o taip pat patarkite vaikams   ią lentelę aptart su 
savo tėvais.

KĄ AŠ MYLIU

   Pasiūlykite vaikams nupie t meilės albumą temomis:
 Mano mylimiausias metų laikas;
 Mano mylimiausias gyvūnas;
 Mano mylimiausias buvimo vieta
 Mano mylimiausias užsiėmimas;
 Mano mylimiausia knyga;
 Mano mylimiausias flmas;
 Mano mylimiausia sporto  aka;
 Mano mylimiausi drabužiai;
 Mano mylimiausias žaidimas;
 Mano mylimiausia spalva ir t.t.

   Pagal savo meilės albumus vaikai pasakoja apie save arba apie savo draugus pagal jų meilės albumus.

AŠ ATEITYJE

   I skirstykite vaikus į grupes. Papra ykite juos įsivaizduots jog jie papuolė į laiko ma inąs kuri juos nune ė 
50s 100s 500 ar 1000 metų į ateit.
   Vaikai te įsivaizduoja save ir nupie ia save ateityje. Pirmos grupės vaikai te įsivaizduoja save po 50 metųs 
antrosios i po 100s  trečiosios i po 500 ir t.t.
   Vaikai gali nupie t savo portretuss savo užsiėmimąs savo  eimąs savo namus ir t.t.
   I  pie inių kuriamas stendas: „mes ateityje“ arba „mūsų ateits“.

KAI AŠ MAŽAS BUVAU

   Pasiūlykite vaikams prisimint ir nupie t pačias laimingiausius ir pačias liūdniausias savo vaikystės 
minutes.
   Padiskutuokite su vaikais  iais klausimais: 



 Nuo kokio amžiaus pamenate save?
 Ką lengviau priimt: tai kas linksmas ar tai kas liūdnas tai kas blogas ar tai kas gera?
 Norėtumėte dar kartą pergyvent tas ar kitas minutes ir kodėl?

BRANGŪS NORAI

   Pasiūlykite vaikams sugalvot bet kokį norą ir įsivaizduots jog jis i sipildė. Vaikai para o savo norąs o po to 
jį nupie ia. Kai visi vaikai nupie ia savo i sipildžiusius noruss pie iniai surenkami ir paeiliui parodydami juos 
vaikams papra ykite juos atspėts pagal noro pie inįs kas jį pie ė.

PATI BAISIAUSIA BAIMĖ

   Pasiūlykite vaikams nupie t savo pačią baisiausią baimę ir sukurt apie ją istoriją. Po to aptarkite su jais jų 
pie inius ir istorijas. Papra ykite vaikus nupie t arba apibūdint baimess kurias turėjo ankstyvoje vaikystėje.
   Aptarkite su vaikaiss kaip jiems pavyko atsikratyt vienų ar kitų baimių.

TAVO SIELOS PASAULIS

KAI AŠ GALIU

   Papra ykite vaikus pabaigt sakinį žodžiais arba pie iniais:
 Man patnka patylėts kai esu_______.
 .yla man i tai______.
 Kai a  tylius a  jaučiuosi_______.
 Kai a  kalbus o visi tylis a  jaučiuosi_____.
 Kai visi kalbas o a  tylius a  jaučiuosi_____.
 Kai vaik tau po mi kąs a  jaučiuosi____.
 Man patnka  patylėts kai klausausi_________.

   Po to kai vaikai atsakys į  iuos klausimuss papra ykite juos para yt nedidelį apsakymą tema: „ Ką man 
rei kia tyla?“
   Šią užduot galima atlikt aptariant bet kokio dalyko suvokimąs pavyzdžiuis grožios  ypsenoss  ventės.

PRISILIESKIME PRIE LAIMĖS

   Didelėmis raidėmis ant lentos užra ykite žodį LAIMĖ ir papra ykite vaikus i vardint kokia būna laimės 
pavyzdžiuis džiugis linksmas spindint ir pan.
   Po to įjunkite ramią muzikąs papra ykite vaikus užmerkt akis ir įsivaizduots jog jie prisiliečia prie laimės. 
Papra ykite vaikus nupie t savo laimės portretą arba apra yt savo pojūčius kilusius dėl  io jausmo.
   Pana iu būdu galima aptart su vaikais džiaugsmos meilėss gerumo ir kitų jausmų suvokimus.



ŠIRDIES TURTAS

   Vaikus i skirstykite į grupes ir kiekvienai grupei i dalinkite po didelės  irdies pie inį. Vaikai i skirsto  ią  irdį
į langelius ir į juos įra o savybess kurių dėka žmogaus  irdis yra spindint. Grupės kuri daugiausiai suranda ir 
įra o savybių į langeliuss tampa  irdies turtų saugotojais.
   Kai vaikai peržvelgs ir aptars pie iniuss papra ykite juos ant didelio vatmano popieriaus  lapo nupie t 
bendrą  irdį ir sura yt visas savybes i  visų pie inių.

NUPIEŠK SAVYBĘ

   Paruo kite korteles su įvairių savybių pavadinimais ir i dėstykite jas ant stalo užra u į apačią. Papra ykite 
vaikus paeiliui kiekvienam prieit prie stalo ir i traukt vieną kortelę. Kai visos kortelės bus i dalintoss vaikai 
užmerkia akis ir kelių minučių bėgyje susikaupę mąsto: yra juose viena ar kita savybės ar jie nori tos savybės 
savyjes kas pasikeistų jų gyvenime dėka  ios savybės ir pan.
   Papra ykite vaikus nupie t jiems tekusią savybę kaip gėlęs medį arba pauk t.

KAI MAN GERAI

   Pasiūlykite vaikams užbaigt sakinį žodžiais arba pie iniais:
 Kai man gerai____.
 Kai man blogai_____.
 Kai man liūdna______.
 Kai man linksma_______.
 Kai a  pykstu_______.
 Kai a  neįsitkinęs(-usi)______.
 Kai a  didžiuojuos_____.
 Kai a  bijau_____.
 Kai a  verkiu__.
 Kai a  myliu__________.

   Pagal vienas kito pie inius vaikai atspėjas kokia būsena pavaizduota.
   Laimi tas i  vaikųs kuris pasako daugiausiai  teisingų atsakymų. Atspėt galima grupėmis.
   Šį žaidimą galima pakartots skaitant žodžiuss kuriais vaikai užbaigė sakinius. Pavyzdžiuis sakinys: „ Kai man 
gerais a   ypsausi“s skaitosi tk žodžiai :a   ypsausi“s o vaikai mėgina atspėts kokiai būsenai  ie žodžiai tnka.

JEI AŠ

   Pasiūlykite vaikams pagalvot apie  iuos sakinius ir užbaigt juos pie iniais arba nedideliais pasakojimais:
 Jei būčiau vėjus tai____.
 Jei būčiau žvaigždes tai___.
 Jei būčiau debesius tai___.
 Jei būčiau jūras tai___.



 Jei būčiau mi kus tai___.
 Jei atsidurčiau mėnulyjes tai____.
 Jei gyvenčiau nuostabioje pilyje tai___.
 Jei būčiau nematomass tai___.
 Jei būčiau pačios geriausios  irdies pasaulyjes tai___.
 Jei būčiau profesionalus daktarass tai___.
 Jei būčiau geriausiu i radėju pasaulyjes tai___.

Į KĄ AŠ PANAŠUS

   Pasiūlykite vaikams užbaigt arba atvirk čiais pradėt sakinį:
 A  pana us į vejelįs kuris pučia nuo___.
 Mano  irdis daužosi kaip___.
 Man taip džiugus jog a ___.
 ___ s tarsi visas pasaulis tapo stebuklingu.
 ___ s pana u į milžini ką spalvotą kamuolįs primena Žemę.
 ___ s visi žmonės  ypsojosi ir juokėsi
 Ši knyga padėjo man suprasts kad ___.

SIELOS UGNIS

   Papra ykite kiekvieną nupie t „ugnį“ savo sielos ir nepara yts kas jį pie ė. Pagal „sielos ugnies“ paveikslą 
vaikai atspėjinėjas kas yra autorius vieno ar kito pie inio. Po to papra ykite vaikus pagalvot ir papasakot 
istoriją apie tais kaip ugnis apsigyveno jų sieloje ir kaip jiems su ja gyvenasi.

NORŲ GĖLELĖ

   Ant lentos nupie kite didelį gėlės žiedą. Po to papra ykite vaikus i vardint savo pačius brangiausius 
 venčiausius norus ir užra ykite juos ant žiedo lapelių. .oliau padalinkite vaikus į keleta grupiųs pasiūlykite 
jiems i sirinkt i  visų brangiausių norų vieną kurį nors. .e nupie ia vaikai ant didelio vatmano popieriaus 
lapo gėlę arba medį to noro ir sugalvoja pasaką apie tais kaip  is noras i sipildys. Perspėkite vaikus apie tais 
jog pasirinkus norąs kiekvienas vaikas ant žiedlapio užra o savo pasirinkimą. Noras renkamas pagal surinktą 
daugumą ant žiedlapių. I  paveikslėlių ir pasakų kuriama knyga pavadinimu „Mūsų brangiausi norai“.

MEILĖS GĖLĖS

   Papra ykite vaikus nupie t meilės gėlę ir ant jos žiedlapių užra yt tais ką jiems labiausiai patnka veikt.  
Po to pedagogas surenka visų gėles ir paeiliui rodo juos vaikamss perskaitydamas tais kas ant jų užra yta. 
Pagal pie inius vaikai atspėjas kuriam vaikui priklauso viena ar kita gėlė. I  pie inių vėliau rengiama paroda. 

MIELIAUSIAS ŽAISLAS
   Papra ykite vaikus i  namų atsine t savo mylimiausius žaisliukus. Vaikai sėdasi į ratą ir supažindina visus 
su savo mylimiausiu žaisliuku. Po to visi kartu vaikai galvoja pasakąs kurios pagrindinis herojus i vaiko 



mylimiausias žaislas. Pedagogas pasaką užra o ir jai sugalvojamas pavadinimas. Kuriam laikui vaikų 
mėgstamiausius žaisliukus galima palikt klasėje ir laiks nuo laiko vaikus papra yt apie juos papasakot 
daugiau pasakų.

MES MYLIM VIENAS KITĄ

   Papra ykite vaikus įsivaizduots jog meilės fėja palietė juos stebuklinga lazdele ir nuo  io momento 
kiekvienas sau atrado meilės paslapt. Pasiūlykite vaikams nupie t  ią meilės paslapt. Pagal vienas kito 
pie inius vaikai atspėjinėjas kokią meilės paslapt fėja atskleidė vienam ar kitam žmogui.

KIEKVIENAS ŽMOGUS UNIKALUS IR BRANGUS

PASLAPTINGAS DRAUGAS

   Papra ykite vaikus ant lapelio užra yt vardą ir pavardę žaidime dalyvaujančių žmonių ir susukt lapelius 
taips jog nebūtų galimybės jų perskaityt. Lapeliais sudedami į dėžutę ir kiekvienas vaikas i sitraukia po vieną
lapelį. Lapelio turinys žinomas tk tams kuris jį i sitraukė. I traukus savo vardąs lapelis grąžinamas į dėžutę ir 
traukiama pakartotnai.
   Paai kinkite vaikamss jog nuo  ios minutės žmoguss kurio vardą perskaitė ant lapelio tampa jūsų „slaptu 
draugu“ ir sekančias tris dienass jį privalu globot ir kiek tai įmanoma rodyt jam dėmesį slapčiomis.
   Pasiūlykite jiems nupie t savo „slapto draugo“ portretą arba para yt jam lai ką. Po keleto dienų 
papra ykite vaikus atspėts kas buvo jų „slaptas draugas“ ir padiskutuokite apie draugystę.

STEBUKLINGA KĖDĖ

   Papra ykite vaikus sustot į ratąs jo centre pastatykite kokią nors gražią kėdę. Vaikai eina ratu ir dainuoja:
Šiandien kas gražiausias?
Kas gi laimingiausias?
Pasirodyk tu greičiaus
Sėsk į stebuklingą kėdę!
   Vaikai vienas paskui kitą sėdasi į stebuklingą kėdę ir kiekvienas paeiliui turi pasakyt ką nors gero apie 
kėdėje sėdintjį.
  Prie  žaidimą vaikams pasakykites jog stebuklinga kėdė turi savybę dovanot geras savybes irs atvirk čiais 
atma i  jų visa kas bloga. Bet kad taip nutktų reikia žiūrėt stebuklingomis akimis į tąs kuris sėdi ant 
stebuklingos kėdės.

SAKYKITE VIENAS KITAM KOMPLIMENTUS

   Vyresniems vaikams žaidimą galima kiek pakeist. 
   Papra ykite vieną i  vaikų i eit i  kambario. Po to papra ykite kiekvieną vaiką pasakyt kokį nors 
komplimentą apie i ėjusį asmenį. Visus komplimentus sura ykite ant lentos ir pakvieskite i ėjusįjį į klasęs 
perskaitykite tai jam.
   Šią užduot užduokite kiek įmanoma dažniaus taip vaikai i moks sakyt vienas kitam gerus žodžius.

KOKS AŠ GERAS



   .ai dar vienas variantas prie  tai buvusio žaidimo. Papra ykite vieną i  vaikų i eit i  kambario. Likusieji 
pamąsto ir užra o ką nors gero apie jį ant lapelios jo nepasira ydami. Po to visi lapeliai atduodami atėjusiam
vaikui ir už durų eina sekants. Namuose vaikui siūloma perskaityt lapelius ir para yt ra tu atsakant į 
klausimą: Ką tu jauteis kai skaitei savo draugų žodžius apie tave?
   Šis žaidimas labai tnkamas vaiko gimimo dienos proga ir lapeliai su komplimentais dovanojami kaip 
dovana.

LAIŠKAS DRAUGUI

   Pasiūlykite vaikams para yt lai ką savo įsivaizduojamam draugui ir papasakot jam apie savo rūpesčiuss 
jausmus ir i gyvenimus.
   Šią užduot reikia kiek galima dažniau užduots kad vaikai i moktų dėstyt savo mintss geriau save suprast 
ir pamatyt save i   alies.
   Papra ykite vaikus užvest sąsiuvinį tema „ Mano lai kai įsivaizduojamam draugui“. Pasiūlykite vaikams 
para yt lai ką savo tkram draugui.

PIEŠIAM VIENAS KITĄ

   Pasiūlykite vaikams nupie t kurio nors draugo portretą. Pagal pie inius vaikai spėliojas kas jį pie ė. 
   Po to rengiama paroda pagal pie inius: „Pie iam vienas kitą“.

MYLI, NEMYLI

   Papra ykite vaikus popieriaus lapą padalint į dvi dalis. Vienoje lapo pusėje jis ra os ką jis labiausiai myli 
savo gyvenimes kitojes ko labiausiai nemyli. Perspėkite vaikuss kad punktų neturi būt labai daug ir 
papra ykite juos ant lapelių užra yt savo vardus. 
   Surinkite lapeliuss sukabinkite juos stende ir papra ykite vaikus dėmesingai lapelius analizuot.  Po keleto 
dienų vaikai i  atmintes ra o visas ką pamena apie savo draugus.
   Šis žaidimas i puiki proga geriau susipažint su žmonėmis.

MŪSŲ MĖGIAMOS VEIKLOS
   Papra ykite vaikus nupie ts kaip jie užsiima mėgstamiausia veikla ir pasiūlykite pagal pie inius atspėt kas 
ir kuo mėgsta užsiimt. Kai vaikai įvykdys užduots paruo kite parodą „Mano mėgiamiausia veikla“.

KAS GALĖTŲ

  I  anksto paruo kite korteles su keletu klausimųs pavyzdžiui:
 Kaip galėtų i stovėt ant galvos visą dieną?
 Kaip galėtų vienas perplaukt jūrą?
 Kaip galėtų įeit į narvą pas tgrą?
 Kaip galėtų pastatyt gražų dvarąs turėdamas tk vieną padėjėją? Ir pan.

   Po to i dalinkite korteles vaikams ir papra ykite ra tu atsakyt į klausimuss paai kinants kodėl jie i sirinko 
vieną ar kitą žmogų. Po paeiliui vaikai skaito savo atsakymus kitems.

KAIP TAPTI ĮŽYMIU

   Papra ykite vaikus įsivaizduots jog kiekvienas jų yra kino žvaigždės aktoriuss dainininkas. Vienas populiarus
laikra ts papra o para yt straipsnį  apie savo gyvenimą ir apie tais kaip tapt įžymybe. Vaikai  į straipsnį 



ra o namuose ir sekančio užsiėmimo metu straipsniai skaitomi garsiai. Paanalizuokite su vaikaiss kokie 
pasakojimai ir patarimai „įžymybių“ jiems patko labiausiai ir kodėl.

SAVYBIŲ GĖLELĖ

   Papra ykite vaikus nupie t gėlelę pačių žmogaus gyvenimui svarbiausių savybių. Gėlelės lapelių skaičius 
priklauso nuo sura ytų savybių skaičiaus. Kiekviena savybė užra oma ant vieno žiedlapio. Juos vaikai vėliau 
nuspalvina.
   Kai vaikai nupie  savo gėleless aptarkite savybių ir spalvų ry įs kuriomis savybės nuspalvintos. Pasiūlykite 
vaikams para yt savybių sąra ąs kurios ypatngai reikalingos žmogaus gyvenimui.

Į KĄ PANAŠUS ŠIS ŽMOGUS

   Papra ykite vaikus sustot į ratą ir vienam i  jų i eit i  patalpos keletui minučių. Likusieji pasirenka vieną 
žmogųs kurio vardą turės atspėt i ėjusysis i  kambarios užduodamas  iuos klausimus:

 Į kokią gėlę pana us  is žmogus?
 Į kokį medį?
 Į kokį gyvūną?
 Su kokia spalva siejasi  is žmogus?
 Koks metų laikas į jį pana us?
 Kokia muzika labiausiai tnka  iam žmogui? Ir pan.

   Pana ūs klausimai užduodami iki to momentos kol bus atspėtas i rinktojo vardas.

PATS PROTINGIAUSIAS ŽMOGUS

   Papra ykite vaikuss kad jie įsivaizduotųs jog jie kalbasi su pačiu protngiausiu ( gerus darb čius gražius 
laimingu ir t.t.) žmogum Žemėje. Vaikai užra o tris svarbiausius klausimuss kuriuos užduos tam žmogui.
   Šią užduot galima atlikt grupėmis. Pradžioje vaikai užduoda klausimus pačiam protngiausiam žmoguis po 
to geriausiams po to darb čiausiam ir t.t.

MEILĖS VAISIAI

   Papra ykite vaikus nupie t meilės medį. Ant kiekvienos  akelės nupie iamas koks nors meilės vaisius. Ši 
užduots gali būt atliekama grupėmis. .okiu atvejus kuriamas kolektyvinis pie inys. Po to rengiama parodas 
kuri vadinasi „Meilės sodas“. 
   Papra ykite vaikus sugalvot pasakas apie vienus ar kitus savo meilės medžio  vaisius.

SAULĖS VAIKAI
 

   Sugrupuokite vaikus poromis i  berniukų ir mergaičių. Po to papra ykite juos įsivaizduots jog jie yra saulės 
berniukai ir saulės mergaitės. Vaikai nusako saulės berniukų ir saulės mergaičių savybes. Pvz.s saulės 
berniukas nuo irduss drąsuss jautruss i tkimass moka draugaut ir t.t. saulės mergaitė  velnis meilis 
atjaučiant ir t.t.
   Po to kai kiekviena pora pasakys savo savybes i  visų i vardintų savybių kuriami du apra ymai: saulės 
mergaitė ir saulės berniuko. Po to poros mąsto pasaką apie saulės berniuko ir saulės mergaitės draugystę. 
Pie iami jų portretai.
   I  pasakų ir pie inių kuriama knyga: „Saulės vaikai“.

MEILĖS ŽVAKĖ



Vaikai stoja į ratą ir kiekvienam duodama maža žvakelė. Po to uždekite vieno vaiko žvakelę. .as vaikass kurio
žvakė uždegamas pasako vieną  viesią savo rate esančio kaimyno savybę ir uždega jo žvakę savo žvake.
   Žaidimas baigiamass kai rate uždegamos visos žvakės. Po to vaikai užpučia savo žvakes ir dalinasi į grupes.  
Kiekviena grupė sugalvoja pasaką apie meilės žvakę. I  vaikų pie inių kuriama paroda. 

PASAKOJIMAS APIE DRAUGĄ
 

   Pasiūlykite vaikams ką nors i rinkt i  draugų tarpo ir papasakot apie jįs nepasakant jo vardo. Jei vaikams 
sunku patems kurt pasakojimąs pasiūlykite pasakot naudojants   iais klausimais:

 Ką labiausiai myli jūsų draugas?
 Ką labiausiai mėgsta daryt ( veikt) jūsų draugas?
 Koks metų laikas jo mėgiamiausias?
 Ar turi jis mėgstamus gyvūnus?
 Kaip jam patnka rengts?
 Kokias geras savybes turi draugas?
 Kokios knygos jam labiausiai patnka?
 Kokia muzika jam labiausiai patnka? Ir pan.

    Vaikai turi atspėt vardą tos apie kurį buvo pasakojama.
   Perspėkite vaikuss jog jų pasakojimas turi būt kreipiamas į vienas ar kitas geras žmogauss apie kurį 
pasakojamas  savybes.

ATEITIES ŽMOGUS

   Papra ykite vaikus apra yt ateites žmogaus charakterį ir nupie t  io žmogaus paveikslą. Pagal pie inius 
vaikai nupasakoja ateites žmonių charakterius. 
   I  vaikų pie inių kuriama paroda tema: “Mūsų mintys apie ateit“.

ĮDOMIAUSIA
  

Vaikams praveskite atsiminimų pamoką. Papra ykite juos atsimint pat ry kiausią įvykįs pačią įdomiausią 
vasarąs įsimintniausią kelionęs mėgiamiausią žaislą ir t.t.s po to užra yt ar nupie t savo atsiminimus.
   Pana iu būdu galima pravest užsiėmimus skirtus svajonėmss idėjomss įvairiems jausmams. Štai klausimais 
kurie gali padėt:

 Ar patnka jums svajot?
 Apie ką dažniausiai svajojate?
 Kaip manotes ko reikias kad žmogaus svajonės i sipildytų?
 Papasakokite kokią nors savo svajonęs kuri tapo realybe.

MUS SUPANTIS PASAULIS



 PAGALVOKIM APIE ŽMOGŲ

STEBUKLINGA PAUKŠTĖ

   Padalinkite vaikus į keleta grupių ir papra ykite ant didelio vatmano popieriaus lapo nupie t pauk t 
dviem diedeliais sparnais. Ant vieno pauk čio sparno vaikai užra o visas sparnuotas žmogaus savybess o ant 
kito i savybess kurios žmogų tempia žemyn.
   Po to vaikai sugalvoja pasaką apie stebuklingą pauk tęs kuri mokino žmones vienų ar kitų sparnuotų 
savybių. Pasakas vaikai suklijuoja į kygą: „pasakos apie sparnuotą pauk tę“.
   

ODĖ MEILEI

   Ant lentos didelėmis raidėmis užra ykite žodį MEILĖ. Papra ykite vaikus pasakyt po vieną žodįs 
apibūdinant meilęs pavyzdžiuis  velnis  viesis stebuklingas pasiaukojant ir pan.
   Pasiūlykite kiekvienam apibūdint vienu žodžiu ar rei kinius kurie jo gyvenime susiję su meile. Pavyzdžiuis 
mamas  viesas  alis ir t.t.; visi vaikų atsakymai sura omi ant lentos. Po to papra ykite vaikus i  visų ant 
lentos užra ytų žodžių ir rei kinių sąvokų para yt odę meilei. 
   Šią užduot gali vykdyt grupės. Pana iu būdu vaikai gali para yt odę draugysteis grožiuis ir kitems 
rei kiniams.

VERTYBIŲ DIKTANTAS

   Papra ykite diktanto forma para yt rei kiniuss pvz.s : darbass  eimas sielas tautybės religijas mokyklas 
draugass meilė ir t.t. Po to keleto minučių bėgyje vaikai para o po sakinį ar kelis para o savo apibūdinimą 
 iom sąvokom. Aptarkite vertybių diktantą kartu su vaikais.

SIELA IR KŪNAS

   Papra ykite vaikus lapą popieriaus padalint į dvi puses. Vienoje pusėje ra omos sielos savybėss kitoje i 
kūno. .ada pasiūlykite vaikams užpildyt abi lapo puses atsakinėjant į  iuos klausimus:

 Ar gali sirgt sielas o kūnas?
 Ar gali mąstyt sielas o kūnas?
 Ar gali skraidyt kūnass siela? Ir pan.

   Aptarkite su vaikais atsakymus.

TOBULAS ŽMOGUS

   Vaikai padalinami į dvi grupes. Viena grupė apra os koks turi būt žmogaus kūnass kad jį galima būtų 
pavadint tobulu. Kita i sieląs kad ją galima būtų pavadint tobula. Sulyginkite ir aptarkite kiekvienos grupės 
apra ymus.
   Po to vaikai kuria bendrą tobulo žmogaus portretąs turint tobulą kūną ir tobulą sielą.

KARTĄ GYVENO ŽMOGUS

   Perskaitykite vaikams  į tekstą:“ Kartą gyveno žmogus ir turėjo jis žmoną ir keturis vaikus. Jam labai patko
keliaut ir į savo keliones jis dažnai pasiimdavo vaikus. Su vaikais jis pats tapdavo vaiku ir užmir davo visa 
pasaulyje. Dažniausiai jie keliaudavo senučiu automobiliu arba pėsčiomis. Ir nors kelionės kartais būdavo 
sunkioss kartais net duonos jie neturėdavos bet vaikams  ios kelionės dienos atmintyje i likdavo pačiomis 
įdomiausiomis dienomis. Žmonas paprastai likdavo namuoses nes ji ne itn mėgo kelioness o be to ji turėjo 
svarbų darbą. Ji dirbo banke ir i  jos algos gyveno visa  eima. Jos vyras buvo dailininkas ir jo uždirbami 



pinigai buvo mažis nes jam vis pritrūkdavo laiko darbui arba jėgųs kad užbaigtų pradėtą paveikslą. Jo 
paveikslai ne itn skyrėsi nuo kitų ypatnga rai kas bet vis tk jo paveikslus karts nuo karto kas nors 
nupirkdavo. Jis dažnai skolindavosi pinigų i  ko nors ir ilgai neatduodavo savo skolų. Jis buvo atjaučiants ir 
gera irdiss bet dažnai pamir davo pasakytus žodžius ar duotus pažadus.“
   Vaikus suskirstykite į  e ias grupes ir kiekvienos grupės vaikus papra ykite para yt nuomonę apie  į 
žmogų i  pozicijos:

 Žmonos;
 Vaikų;
 Žmogauss kuriam jis negrąžino pinigų;
 Žmogauss kurį jis palaikė sunkiu momentu;
 Subtlaus tapybos vertntojo;
 Žmogauss kuriam jis ką nors pažadėjo ir nei tesėjo.

   Papra ykite vieną žmogų i  grupės garsiai perskaityt grupės nuomonę apie  į žmogų. Po to aptarkite 
įvairius pozicijos ta kus ir juos palyginkite.

ATSPĖK, KAS ATĖJO

   Papra ykite vaikus atsisėst ratu ir i sitraukt po vieną kortelę. Vienos kortelės tu čioss ant kitų užra yt 
tokie žodžiai kaips pvz.s prezidentass mokytojass mamas žurnalistass žemdirbys ir t.t. Vaikais kurie i sitraukė 
korteles su užra ais atsitraukia į  alį arba i eina į kitą kambarį.
   .ada  kiekvienas i  i ėjusios grupės po vieną grįžta į klasę ir atsisėda į vaikų ratą. Bet grįždamas į ratą jis 
elgiasi taips kad kit suprastųs kas jis yra. Po to kiekvienas i  rate stovinčių vaikų su grįžusiu į ratą  „aktorium“
elgiasi taips kaip to reikalauja jo socialinis statusas.

KĄ MES GERBIAME

   Papra ykite vaikus vienoje lapo pusėje para yt vardus tų žmoniųs kuriuos jie gerbias o kitoje pusėje i tųs 
kurių pagarbą jie norėtų užsitarnaut. Po to vaikai atsako į klausimus:

 Kokį vaidmenį pagarba vaidina žmonių gyvenime?
 Kas žmonėse verta pagarbos?
 Kodėl norius kad vieni ar kit žmonės mane gerbtų?
 Ką a  jaučius kai mane gerbia ar negerbia kit žmonės?
 Ką lengviau gerbt: pažįstamus ar nepažįstamus?

AR REIKIA MOKĖTI GINČYTIS?

   I skirstykite vaikus į tris grupes. Kiekvienai grupei vaikų duokite po situaciją aptarimui ir papra ykite vaikus
nuspręsts kaip jie pasielgtų vienu ar kitu atveju:

 Susiginčijote su senu žmogumi.
 Susiginčijote su vaikas.
 Susiginčijote su tėvais.

   Po to vaikai atsako į klausimus:
 Ar visada seni žmonės teisūs?
 Ar reikia įsiklausyt į mažų vaikų nuomonę?
 Ar turi vaikai ginčyts su savo tėvais?

   Aptarkite su vaikus ginčo taisykless dėka kurių gimsta tesas ir užra ykite  ias taisykles ant lentos. Šias 
užduots vaikai gali vykdyt grupėmis.



DARNOS MEDIS

   Vaikus i skirkite į keleta grupių: vienose grupėse tk berniukais kitose i tk mergaitės. Berniukai sura o 
savybių sąra ąs kurias turi turėt vyrai; mergaičių grupės - savybių sąra ąs kurias turi turėt moterims.
   Po tos kai grupių atstovai perskaito garsiai grupės darbo rezultatuss papra ykite kiekvieną grupę dideliame
vatmano lape nupie t darnos medį. Kiekvienoje medžio  kamieno pusėje  akos pie iamos  simetri kai viena 
prie ais kitą. Ant kiekvienos  akos užra oma savybė: vienoje kamieno pusėje moteri kas kitojes jai 
simetri kojes  i ją attnkant vyri ka savybė.
   Papra ykite vaikus atsakyt į klausimus:

 Kaip manotes kokie būtų vaikais jei juos auklėtų tk vienos mamos arba tk vieni tėčiai?
 Jei jų mokytojais būtų tk vyrai arba tk moterys?
 Kaip jūs jaučiatės kai mama su jumis leidžia laiką?
 Kai tėts užsiima su jumis?
 Kai jūs pasitariate su mama?
 Kai jūs pasitariate su tėčiu?

   I  vaikų pie inių ir atsakymų paruo kite stendą tema: „Darnos medis“.

PAKALBĖKIME APIE PROFESIJAS

   I skirstykite vaikus į poras. Vienas poroje sudaro moteri kų profesijų sąra ąs o kitas i vyri kų. .oliau vaikai
sudarinėja bendrą profesijų sąra ą s kurios tnkamos ir vyramss ir moterims. Po to  papra ykite kiekvieną 
porą sugalvot ir papasakot po dvi nedideles istorijas: vieną apie vyrąs kitą apie moterįs kurie būtų kokios 
nors profesijos atstovai.

HIMNAS PROFESIJOM

   I skirstykite vaikus po keleta grupių ir i skirstykite jiems skirtngas profesijas. Pavyzdžiuis viena grupė i 
daktarais kita i mokytojais trečia i statybininkais ketvirta i menininkai ir t.t. Kiekviena grupė turi peržvelgt 
ir i vardint pagrindines savybess kurias turi turėt vienos ar kitos profesijos žmonėss o po to para yt himną 
tai profesijai.

HIMNAS DAKTARUI

   Papra ykite vaikus i vardint reikiamas savybess kurias turi turėt geras gydytojas. Visos savybės 
užra omos ant lentos. .ada i skirstykite vaikus į grupes ir papra ykite para yt himną geram gydytojui 
naudojant ant lentos užra ytus žodžius.  Visi himnai vėliau suklijuojami į knygąs kuri pavadinama „Himnas 
daktarui“. 

GERAS GYDYTOJAS

   I skirstykite vaikus į poras ir pasiūlykite jiems pagalvots kaip turi elgts gydytojas  iose situacijose:
 Į priėmimą pas gydytoją atėjo mama su mažu berniukus kuris labai bijojo adatos įdūrimo ir labai 

verkė. ( Gydytojas turi pakalbėt su berniukus pavai int jį saldainius papasakot jam pasaką ir tk po 
to įdurt adata);

 Pas gydytoją atėjo senas žmoguss kuris buvo nepatenkintas  gydytojo gydymu. ( Gydytojas rimtai jį 
i klausos ramiai i sako savo nuomonęs o po to parodyt senam žmogui medicinines knygass kurios 
įrodo tnkamą to žmogaus gydymą ir pasiūlyt jam perskaityt tai tam žmogui);

 Medicinos sesuo dažnai vėluoja į darbą;
 Gydytojas pastebėjos jog medicinos sesuo netnkamai plauna medicinos įrankius ir kt. ir t.t.



  Po to kiekviena pora i sirenka kokią nors situaciją ir sugalvoja nedidelį dialogą i vaidinimą tarp gydytojo ir 
ligonio.

IŠSIBLAŠKĘS GYDYTOJAS

   I dalinkite vaikams korteles su skirtngų savybių pavadinimaiss pvz.: dėmesingumass meilė žmonėmss 
atjautas  gebėjimas i klausyts jautrumass gebėjimas priimt sprendimą ir t.t. Vaikai te sugalvoja pasaką apie 
gydytojąs kuris neteko vienos tų  savybių  ir kas po to vyksta.

MES MYLIM CIRKĄ

   Padalinkite vaikus į grupes ir i dalinkite vaikams korteles su skirtngais cirko profesijų pavadinimaiss pvz.s 
akrobatass gimnastass klounass dresuotojas ir t.t. Po to  papra ykite kiekvieną grupę i vardint tai cirko 
profesijai reikalingas savybess kurios jų nuomone yra būtnos. Pvz.s klounui reikalingas geras humoro 
jausmass i radingumass judrumass vaizduotė ir t.t. Po to vaikai sugalvoja ir pie ia linksmą pasaką apie 
klounąs lankstų gimnastą ir t.t. I  pasakų ir pie inių paruo iama paroda: Mes mylim cirką.

GERIAUSIAS CIRKO DIREKTORIUS

   Papra ykite vaikus pagalvots kokias savybes turi turėt geras cirko direktorius. Visi vaikų atsakymai 
užra omi ant lentos. Po to vaikai grupėmis arba individualiai atsako į klausimuss kaip pasielgs geras cirko 
direktoriuss jei:

 Jo cirke prasidės kokios nors gyvūnų ligos epidemija;
 Cirką paliks klounas;
 Vaidinimo metu gimnastui stpriai suskaus dantys ir jis negalės dirbt;
 Žiūrovams nepatks vaidinimas;
 Vaidinimo metu cirke prasidės gaisras;
 Susipyks cirko artstai;
 Cirko pastatas bus uždarytas remontui ir t.t.

   Pvz.s jei cirke prasidės kokios nors gyvūnų ligos epidemijas geras gydytojas pasikvies geriausius 
veterinaruss pagerins gyvūnų maitnimąs suteiks daugiau laiko poilsiui ir t.t.
   Po to vaikai pie ias kaip cirko direktorius pasielgia vienoje ar kitoje situacijoje.  I  pie inių kuriama 
paroda:“ Geriausias cirko direktorius“.

INTERVIU APIE CIRKĄ

   Vaikus i dalinkite į porass kurių vienas bus cirko artstass o kitas žurnalistass kuris ima i  artsto interviu. 
Vaikams pasiūlykite  iuos klausimus:

 Kokiame amžiuje ir kodėl nusprendėte tapt cirko artstu?
 Kiek laiko ruo iate vaidinimą?
 Kaip elgiatėss kai vaidinimo metu jums kas nors nepasiseka?
 Kaip jaučiatėss kai žiūrovams nepatnka jūsų sukurtas vaidinimas?
 Kaip jaučiatėss kai po jūsų vaidinimo žiūrovai ilgai jūsų nepaleidžia i  scenos plojimais?
 Kaip manotes ar cirkas vis dar bus po tūkstančio metų ir kaip jis atrodys?

   Patys įdomiausi interviu apdovanojami prizais.

LAIVE



   Vaikai i skirstomi į grupes: viena grupė i jūreiviais kita i kapitonais trečia i keleiviai. Pasiūlykite grupėms 
keleta situacijų:

 Laivas atsimu ė į povandeninį akmenį (uolą).
 Vienas i  keleivių i krito už borto.
 Sunkiai susirgo kapitonas.
 Vieno i  keleivių vaikas pasimetė.
 Ir t.t.

   Kiekviena grupė atsakos kaip turi elgts vienoje ar  kitoje situacijoje kapitonass jūreivis ar keleivis laives kad 
laive nepasireik tų panika.

APIE DYKUMĄ

   Pasiūlykite vaikams įsivaizduots jog jie turėdami nedideles maisto ir vandens atsargas i simu ė i  kelio 
dykumoje. Kiekvienas turi pagalvots kaip jis pasielgs  ioje situacijojes jog nepasiduotų panikai ir i silaikytų 
kiek įmanoma ilgiau gyvu. Galima dar pasiūlyt vaikams pagalvots ką  ioje situacijoje jie gali padaryt dėl 
savo draugų.

SUAUGUSIŲJŲ GYVENIMAS

   Papra ykite vaikus paimt interviu i  suaugusiųjų  pagal  iuos klausimus:
 Kada pirmą kartą pajutotes jo tapote suaugusiu?
 Ar svajojote tapt suaugusiuojus kai buvote mažas vaikas?
 Kuos jūsų nuomones suaugusiojo gyvenimas skiriasi nuo vaiko?
 Ar dažnai prisimenate savo vaikyste ir kokiose situacijoje ją prisimenate?
 Papasakokite pat ry kiausią savo vaikystės atsiminimą.
 Ar i liko jumyse kokia nors savybė nuo vaikystės?
 Ar norėtumėte vėl grįžt į savo vaikystę ir kodėl?

   Rekomenduojama vaikams atsakymus užra yt ir juos vėliau tarpusavy  palygints i skiriant dėsningumus. 
Po to vaikai kuria pasakojimą tema:“ Suaugusiųjų pasaulis“.

VAIKŲ PASAULIS

      Papra ykite vaikus paimt interviu i  įvairaus amžiaus vaikų  pagal  iuos klausimus:
 Kas yra suaugusieji? Ką apie juos galvojate?
 Ar svajojate kuo greičiau tapt suaugusiuoju?
 Kaip manotes kodėl daug vaikų svajoja greičiau užaugt?
 Ar norėtumėtes kad jūsų vaikystė niekada nesibaigtų?
 Kuos jūsų nuomones vaikų gyvenimas skiriasi nuo suaugusiųjų gyvenimo?
 Ko jums trūksta jūsų vaiki kam gyvenime?
 Ar norėtumėte papult į miestąs kuriame gyventų tk vaikai?
 Kaip manotes kodėl vaikystėje lengvai svajojama apie ką nors stebuklingo?
 Kaip manotes kaip suaugusieji turi elgts su vaikais?

   Rekomenduojama vaikams atsakymus užra yt ir juos vėliau tarpusavy  palygints i skiriant dėsningumus. 
Po to vaikai kuria pasakojimą tema:“ Vaikų pasaulis“.

MOKOMĖS GERUMO

PROTAS, GERUMAS IR DRĄSA



   I dalinkite vaikus į keleta grupių po tris žmones ir i dalinkite korteless kuriose įra yta trys skirtngos 
savybėss pvz.s protass gerumas ir drąsa. Vaikai sugalvoja situacijąs kurioje vienos ar kitos savybės padeda 
susitvarkyt su įvairiomis gyvenimi komis problemomis.

NUOSTABUS SĄSIUVINIS

   Pasiūlykite vaikams skirt vieną sąsiuvinįs kuriame būtų užra omi visi geri įvykiai įvykstantys jų gyvenime. Šį
sąsiuvinį galima pavadint stebuklų sąsiuviniu. Savaitės pabaigoje remdamiesi savo sąsiuvinio įra ais vaikai 
pasakoja draugams apie pat laimingiausią įvykį įvykusį per savaitę. Po to visi pie ia įvairius stebuklingus 
momentuss kurie įvyko jų draugams.

MEILĖS ŠVENTĖS

   Pasiūlykite vaikams surengt meilės  ventę savo artmiesiems. Šiai  ventei pasiūlykite vaikams surengt 
koncertąs parodą ir t.t. Šventės svečiams paruo iama arbata. Po kiekvienu puodeliu dedami s i  anksto vaikų
paruo ts lapeliai su įvairiais palinkėjimais ir mįslėmis. Arbatos gėrimo pabaigoje visi garsiai perskaito po 
puodeliu rastą palinkėjimą arba mėgina atspėt mįslę.

TIK GERAI

   Pedagogas rankose laikydamas kamuolį atsistoja prie  vaikuss vaikai i sirikiuoja eile prie  pedagogą. 
Pedagogas kiekvienam i  eilės meta kamuolį. Kamuolys gaudomas tk tadas kai pedagogas i taria kokią nors 
gerą savybę ( tkrumass gerumass kruop tumas...). Kai vaikas pagauna kamuolį i girdęs gerą savybęs jis 
žengia žingsnį link pedagogos jei vaikas netkėtai pagauna i girdęs „blogą savybę“ ( nekantrumass godumass 
pykts)s jis žengia žingsnį atgal.
   Laimi tass kuris pirmas pasiekia pedagogą. Šis žmogus tampa vedančiu žaidimą.

GERUMO FĖJA

   Vaikai sustoja ratu ir i tesia prie  save rankas. Nepastebimai įdėkite į vieno i  vaikų delną žiedelį ir garsiai 
sakykite:“ kas  iandieną pats geriausiass kuo greičiau i eik pirmiausias!“ tass kurio rankoje žiedelis kiek 
galima greičiau turi i bėgt į rato centrą. Jis tampa gerumo fėja.
   Gerumo fėja žiedeliu paliečia vieną i  vaikų rate ir apie jį pasako ką  nors gera. .ass kuris buvo paliestas 
rates pasako ką nors gera apie savo kaimynąs kuris tą pat daro su savo kaimynu rate ir t.t. Paskutnis rate 
kartu su gerumo fėja pakartoja visus gerus žodžiuss kuriuos vienas kitam pasakė vaikai.

SMALSI VARNA

   I  vaikų grupės i rinkite vieną vedantjį ir pasiūlykite jam tapt „smalsia varna“s o kitems vaikams 
i dalinkite korteless kuriose būtų sura ytos skirtngos  savybės. Vedantysis kiekvienam turi užduot kurį nors 
klausimą:

 Kodėl  iandien tavo tokia gera nuotaika?
 Kodėl tu  iandien dėvi naujus batus?
 Kodėl  iandien tu valgai obuolį?

   Vaikų atsakymuose turi atsispindėt ta savybės kuri buvo užra yta kortelėje. Pavyzdžiuis jei savybė „drąsa“s 
atsakymas gali būt toks:“ Šiandien mano gera nuotaikas nes vakar a  apgyniau savo draugą nuo pikto  uns.“
Jei savybė „dosnumas“s atsakymas:“ Valgau obuolįs nes pavai inau draugą pyragus o jis mane pavai ino 
obuoliu.“ Jei savybė „santūrumas“s atsakymas:“ Šiandien aviu naujais bataiss nes senieji nusidėvėjo ir juos 
nune ė į batų taisyklą. Bet kai tk juos pataisyss juos vėl avėsius o naujuosius užsidėsiu tk  venčių proga.“
   Laimi tass kurio atsakymas tnkamiausiai atspindėjo i sitrauktą savybę.



GERIEJI BURTININKAI

   Visi vaikai i gerieji burtninkai. Kiekvienas jų turi žmonėms padovanot kokią nors gerą dovaną. 
Papra ykite vaikus nupie t kokią nors savo gerąją dovaną. Pagal vienas kito pie inius vaikai atspėja kokias 
geras dovanas žmonėms atne ė burtninkai. Vėliau i  vaikų pie inių rengiama paroda: “Gerosios dovanos“.

GEROS PROFESIJOS

   Vaikai skirstosi į poras. Kiekviena pora i sitraukia kortelę su vienos ar kitos profesijos pavadinimu. Jei 
kortelėje užra yta „virėjas“s vaikai įsivaizduoja jog jie yra virėjai ir stengiasi sugalvot gero skanaus pyrago 
receptą. Jeigu „gydytojas“ s vaikai įsivaizduojas jog jie yra geri gydytojai ir sumąsto gerą veikiant receptą 
pykčiui gydyt. Jei „pilotas“s vaikai sugalvoja lėktuvąs kuris skraidina žmones į gerumo  alį ir t.t.
   Laimi ta poras kuri sumąsto pat įdomiausią būdą dėl kurio žmonės taps geresni.

KODĖL DRAMBLYS GERAS?

   Vaikai i siskristo į keleta grupių. Kiekvienai grupei užduodami te patys klausimai:
 Kodėl dramblys geras?
 Kodėl  uo geras?
 Kodėl lapė gera?
 Kodėl gyvatė gera?

   Kiekviena grupė turi atsakyts kada vieni ar kit žvėrys yra geri. Pavyzdžiui:
 Dramblys gerass nes jis ne ioja ant savo nugaros vaikus.
 Gyvatė geras nes i  jos nuodų gaminami gydantys vaistai.
 Lapė geras nes ji puo ia mi ką savo ryžu kailiu.

   Laimi ta grupės kurios atsakymai patys įdomiausi.

JEI VISI BUS GERI

   Vaikams i dalinamos kortelės su skirtngomis savybėmis. Vaikai pasakoja neįvardindami gautos savybėss 
kas pasikeistų pasaulyjes jei 

GERUMAS IR DRĄSA

STEBUKLINGAS ŽODIS

GERAS PASAULIS

GERAS KŪNAS

GERA JŪRA

STEBUKLINGA GĖLELĖ

UGNINĖ MERGAITĖ



UGNIES FĖJA

UGNIES VAIZDINIAI

SVEČIUOSE PAS SAULUTĘ

GERAS SPINDULIUKAS

SAULĖS ZUIKUČIAI

STEBUKLINGAS SPINDULIUKAS

AŠ PAŠTININKAS

GERI LAŠELIAI

GERA PASAKA

(tai tk knygos vertmo pradžia)


