
įvairovės priėmimas
įvairovės vertinimas
socialinis įsitraukimas
pagalbos prašymas ir 
teikimas
santykių kūrimas
bendravimas
bendradarbiavimas
konfliktų sprenimas
situacijos analizė
problemos atpažinimas
problemos įvardijimas
problemos sprendimas
pasekmių numatymas
etinė atsakomybė
refleksija
į(si)vertinimas

   ŜǘƛƴŤ ŀǘǎŀƪƻƳȅōŤ 
   ǊŜŦƭŜƪǎƛƧŀ
   ƣόǎƛύǾŜǊǘƛƴƛƳŀǎ 
   ŜƳǇŀǘƛƧŀ
   ǇŀƎŀǊōŀ ƪƛǘƛŜƳǎ
   ǇŜǊǎǇŜƪǘȅǾƻǎ ǎǳǾƻƪƛƳŀǎ
   ǇǊƻōƭŜƳƻǎ ƣǾŀǊŘƛƧƛƳŀǎ
   ǇǊƻōƭŜƳƻǎ ǎǇǊŜƴŘƛƳŀǎ
   ǇŀǎŜƪƳƛǽ ƴǳƳŀǘȅƳŀǎ
   ǎŀǾƛƳƻǘȅǾŀŎƛƧŀ

1-4 klasėse mokiniai ugdysis šiuos įgūdžius:

V   emocijų atpažinimas
      impulsyvumo ir impulsų kontrolė

   tiksli savivoka
   pasitikėjimas savimi
   stipriųjų pusių atpažinimas
   tikslų išsikėlimas
   savikontrolė
   savidrausmė
 streso valdymas
 savimotyvacija
 savarankiškumas

  skirtumų suvokimas
  įvairovės priėmimas
  įvairovės vertinimas
  socialinis įsitraukimas
  pagalbos prašymas ir teikimas
  santykių kūrimas
  bendravimas
  bendradarbiavimas
  konfliktų sprenimas
  situacijos analizė
  problemos atpažinimas
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SEU KOMPETENCIJOS 
Socialinis sqmoningumas, 
Tarpusavio santykiai 

IG0D2:IAI: empatija, pagalbos 
siekimas 

PRIEMONES 
v' Temos atskleidimo 3.3.1 pateiktis 
v' Temos analizes 3.3.2 pateiktis 
v' Temos analizes 3.3.2 pateikties 

kopijos 
v' 2:urnalas Mano laikas 

v' Dalijamosios medziagos Jungiame 
seimas 3.3 uzduoties lapas 

v' Dideli popieriaus lapai 

KLASES ISDESTYMAS 
O visa klase 8 visa klase 
0 porose O individualiai 

U2:DAVINIAI 
Vaikai gebes 
v' paaiskinti, kaip reikia reaguoti,jeigu 

klases draugai juos erzina; 
v' tinkamai atsakyti i erzinanti elgesj. 

JGODZIV Pazanga ♦ PRAEJUSIAIS METAIS 
vaikai mokesi tinkamai prasyti 
pagalbos. 

+ SIAIS METAIS vaikai mokosi
tinkamai reaguoti, kai kas nors
juos skaudina ar suerzina.

+ KITAIS METAIS vaikai toliau 
mokysis metodo Kas, kode/ ir 
kaip, kuris padeda tinkamai 
reaguoti i erzinanti elgesj. 

Kas tave erzina? 
Gebejimas tinkamai reaguoti i erzinantj elgesj yra labai svarbus 
savitarpio santykilf, fgudis. Jis padeda ugdyti empatijq, ir 
socialinr savimonf 

0 TE MOS ATSKLEIDIMAS 10 MINUCIV 

Pasakykite klasei, kad siandien mokysites, kaip 
kalbetis su zmonemis, kuriq elgesys kelia jums 
nerim4 ar erzina. Paprasykite vaikq prisiminti 
ivyki, kada koks nors zmogus yra juos erzin�s. 
Paklauskite, kaip vaikai reagavo i toki elgesi. 
Parodykitc temos atskleidimo 3.3.1 pateikt;, 
kurioje yra naudingos informacijos kalbetis 
sia nelengva tema. Tada isdalykite vaikams 
popieriaus lapus ir paprasykite laikanl melod4 
,,Minciq lietus" atsakyti i klausimq. 

0 

PAKLAUSKITE. Kokie kit11 imoni11 poelgiai tave erzina? 

MIYM!N 

Pakvieskite norinciuosius perskaityti savo atsakymus. Uzrasykite siuos atsakymus 
ant didelio popieriaus lapo su pavadinimu ,,Dalykai, kurie mane erzina". Paaiskinkite 
vaikams, kad, nors mes negalime kontroliuoti kitq zmoniq elgesio, mes galim 
kontroliuoti savo atsak4 i si elgesi. Tegul vaikai apvercia savo lapus ir kitoje puseje 
uzraso, kq jic daro, kai kiti zmoncs juos crzina. 
PAKLAUSKITE. Kq jus paprastai darote, kai kas nors jus erzina? 
Pakvieskite norinciuosius pasidalyti savo atsakymais. Pripazinkite, kad gali biiti 
nelengva nuspr�sti, kaip elgtis, kada tave kas nors erzina. 

0 TE MOS ANALIZE 10 MINUCIV 

Paaiskinkite klasei, kad viena is priezasciq, kodel 
gali biiti sunku kalbeti apie erzinantj elgesj, yra 
baime uzgauti sio zmogaus jausmus. 
Pakvieskile norinciuosius priminti klases 
draugams apie pagarbos ir klausymosi svarbq 
pokalbio metu. Tada pasakykite vaikams, kad 
mokysites jgiidziq, kurie pades jiems islikti 
pagarbiems ir neuzgauti kitq zmoniq jausmq, 
netgi kalbanl apie erzinan[i siq zmoniq elgesi. 
Pristatykite zinut� Prasau neerzinti
Parodykite temos analizes 3.1.2 pateikt; ,,Prasymas neerzinti". Pasakykite klasei, 
kad sis prasymas susideda is dviejq daliq, kurias dabar aplarsile. 
Pasakykite, koks elgesys jus erzina. 

• Apibudinkite jus erzinanti elgesi, o ne tai daran[i zmogq.
• Kalbckitc ramiu balsu.

3 pamoka 49 
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@ Junglame bendruomen9
Pakv1eskite grup,; mazesniL[ vaikL[ 
apsilankyti jOs4 klaseje ir pasimokyti, 
kaip reikia elgtis, kai koks nors 
zmogus juos erzina. Tegul jus4 
klases vaikai parodo sveciams sqrasq 
,Dalykai, kune mane erzina" ir trumpq 
vaidinimq apie tinkamq atsakq 1 
skaudinanti elges1. Paskatinkite 
nonnciuosius is mazesniL[ vaik4 
dalyvaut1 pokalbyw 

0 Junglame lelmas
Tegul vaikai pasikalba su savo se1mos 
nariais apie tai, kas skaudina J4 
megstamo filmo, laidos ar knygos 
veikejq. Duokite vaikams parsinesti 
i namus dalijamosios medziagos 
Jungiame seimas uzduoties lapq 
Erzinantis elgesys. Vaikai turi Jame 
parasyti s1am veikeJui kelis zinutes 
Prasau neerzmtivariantus 1r aptart1, 
kaip sis metodas galet4 padeti 1r 
bendraujant seimoms. 

0 Pritaikymas bendrosioms
program oms 

KALBA. Tegul vaikai paraso trumpq 
rasineli apie zmog4, kurio diena 
buvo itin bloga. Rasinelyje heroJus 
bendraudamas su ji erzinanciais 
zmonemis turi pasakyti zinut� Prasau
neerzinti. Kai uzduotis bus baigta, 
vaikai gales paskaityti savo istorijas 
visai klasei ir paklausyti, kaip istorijl( 
veikeJai susidorojo su problemomis 
SOCIALINIAI MOKSLAI. 

Paskatinkite vaikus grupese sukurti 
kokios nors j4 matytos populiarios 
kulinarines laidos parodiJq. Tegul 
vaikai vaidin1mu1 pasirenka koki nors 
nesudetingq patiekalq, pavyzdziui 
kiausinien� ar skrebucius. Kiekvienas 
,kulinaras" gauna vienq ar kelias 
uzduotis. Vaikai turi sugalvoti 
situaciJq, kai du ar daugiau ,kulinarL[" 
v1en0Je v1rtuveJe ima trukdyti v1enas 
kitam Tegul vaika1 savo veikeJams 
sukuria zinutes Prasau neerzinti, kad 
kulinarine laida praeit4 sklandziai 
Pakv1eskite norinciuosius parodyt1 
savo va1dinimus likusiems klases 
draugams. 

50 3 modulis 

Pasakykite, ko vietoj to noretumete. 
• Pasiulykite nauj<j veikl<j.

Pabandykite sugalvoti, k� galetumete nuveikti kartu 
problemai isspr,sti. 

Pademonstrukite, kaip taikyti i:inut� Prasau neerzinti
Grjzkite prie S<)raso ,,Dalykai, kurie mane erzina". Pasirinkite is S<}raso vien<} 
pavyzdi ir pakartokite, koks elgesys siame pavyzdyje erzina. Sugalvokite zinut',' 
Prasau neerzinti, kuri padetl! isspr<,sti si<j problem<). Toliau yra pateikti keli prasymo 
variantai, kuriais galite pasiremti. 
SAKYKITE. Kai tu paimi mano piestukus neatsiklaus�s, as nezinau, kur jie 
yra. Prasau kitq kartq pasiklausti pries imant is man�s kq nors. 
SAKYKITE. Jus71 pokalbis trukdo man skaityti knygq. Dabar mes visi turime 
tyliai skaityti. Gal jus norite, kad padeciau jums rasti naujq knygq? 
SAKYKITE. Kai tu pliauksteli man per nugarq, tai mane tikrai isgqsdina ir 
sutrukdo man dirbti. Jeigu tu nori atkreipti mano demesj, tiesiog pakviesk 
mane vardu. 
Taip dirbkite su kiekvienu erzinancio elgesio pavyzdziu to!, kol pajusite, kad vaikai 
isties supranta, kad i tokj elgesi dera reaguoti mandagiaL Tada kreipkites i klas.,. 
PAKLAUSKITE. Kaip zinute ,,Prasau neerzinti" padeda ir man, ir mane 
erzinanciam zmogui? 
Paaiskinkite, kad zinute Prasau neerzinti padeda kalbanciajam nutraukti jam 
nemalonl! elgesi ir nejzeisti taip besielgiancio zmogaus. Sis prasymas yra naudingas 
ir tam zmogui, kuris erzina kit<), nes padeda jam suzinoti apie kito zmogaus reakcij<) 
ir pasiulo kit<) elgesio variant<). Taigi sis metodas leidzia isspr','sti konflikt<j. 
Pakabinkite klaseje atspausdint<) pateikti su zinute Prasau neerzinti ir pasakykite 
vaikams, kad jie gali taikyti si metod<j, kada tik prireikia. 

0 PRAKTIKA 15-20 MINUCll,J 

Paaiskinkite veiklct iinute Prasau neerzinti 
Pasakykite klasei, kad netrukus duosite uzduotj isnagrineti dvi situacijas. 
Paaiskinkite, kad si veikla pades jiems porose pasimokyti kurti zinutes Prasau
neerzinti. 

Vaikai mokosi kurti iinutes Prasau neerzinti 
Kurybiskai suskirstykite vaikus poromis. Liepkite poroms ant atskirl! lapl! uzrasyti 
dvi situacijas. 

• Kazkas paeme nuo stalo mano rasiklj.
• Kazkas ispyle klijus ir pa sake, kad tai padariau as. 

Tegul poros kiekvienai situacijai sukuria po vien<j zinut1, Prasau neerzinti. Kai 
uzduotis bus atlikta, trumpai aptarkite dazniausius atsakyml! variantus. 

LIONS QUEST Laikas kartu trečios klasės ugdymo programos
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Refleks:''a 
Vaikai, naudodamiesi savo iurnalu Mano laikas, apm:i,sto ir aptaria su klase, k:i, 
ismoko per si:i, pamok:i,. 

Kas? Kas yra tinute Prasau neerzinti? 

Kaip jOs Jauciates tinodami, kad prireikus galite pasinaudotl tinute 
Kas Iii to? Prasau neerzintt? Kuo �is bod as yra geresnis palyginti su Jos4 

ankstesne reakdja? 

Kalp, Jos4 nuomone, tinute Prasau neerzintipades jums sutartl su 
KH toll au? draugais kartu dirbant ar taldtiant? Kaip pasielgsite, kai kas nors jus 

erzins? 

PRITAIKYMAS s MINUTES 

Tegul vaikai pritaiko zinias apie zinut� Prasau neerzinti ir atlieka uzduotis iurnalo 
Mano laikas pritaikymo puslapyje. Siame puslapyje pateiktos naujos situacijos, 
kuriose galima pritaikyti sj metod:i,. 

fVERTI NIMAS 
PRAKTIKA (neformalusisvertinimas). Perskaitykite vaik4 atsakymus p opieriaus 
lapuose bei iurnale Mano laikas esancias refleksijos uzduotls ir jvertinkite, kaip 
vaikai supranta ir geba perduoti zinut� Prasau neerzinti.
PRITAIKYMAS (formuojamasis vertinimas). Perzvelkite atsakymus iurnale Mano
laikas ir jvertinkite, kaip vaikai jvairiose situacijose supranta ir geba perduotl zinut� 
Prasau neerzinti. 

!GUDZll) UGDYMAS UZ KLASES RIBl)

C) Refleksljuialtinis!
1.urnalasManolaikas, 37 psi.

;:�.:!.":'J...��::.�r;::,-:..·1 .. '"'""'�-....... ,.-...,,..., .. ,_,_....... _ ... .,., ... 

C) Pri1aik o salt in s:
ZurnalasMano/aikas, 38 psi.

Atlrkite! Per·skaitykite rtat.ijielllas! 
PUKTIKA. Kad vaikarns bOtlj_ lengviau suprasti, kad tinute Prasau neerzinti
yra ii dviej IJ. dalilJ., papralyki te jlJ. susukti du popieriaus lapus i r pasigamin ti
garsiakalbius. Vien as gar�akalbis bus skirtas,,jvardyti elges(', kitas garsiakalbis -
,pa�Olyti kq nors kita". Tegul vaikai, sukOr� ti nut� Prasau nwzinti, kiekvien4 
tin u tes d alj pasl<elbia per atski r4 g arsiakal bj. To ks vei ksmas pad es vai kams
jsisqmoninti skirtumij tarp pralymo dalilJ..

N�pie.skrte.
PA.ITA.IIC 1 S. Tegul vaikai il�renka vienq ii pateikttt situacijtt ir nupie§a
nedidelj komiksq. Pirmajame paveik�elyje komlso veikejasivardiJa ji skaudinantj 
elgesj. Antrajame paveikslelyje \is veiktjas pasako, kaip siOlytlj_ elgtis. Treciajame
pi!ieik�elyje abu komikso velke)ai turettt daryti tai, kq pa�Ole pirmasis veikejas. �s
darbas suteiks vaikams galimyb� geriau suvokti, kaip veikia.tinute Praiau neerzinti.

PRAKTIKA. Pa�O�klte piroms pasirinkti koki nors patikimq tinilJ. laltinj 
i r pai elkoti in formacij os a pie realiu s kon flik tus. Tegu I vaikai ilspausd ina �u os 
straipsni us i rid eda j uos i plakatij, o lal ia utrai:o tin u t� Prasau neerzinti, kuri 
straipsni o veikejam s gal ettt padeti ilspr�sti Ii uo s kon fl iktu s. Pakabinkite 
plakatus klaseje. 

Suvaidilllkite! 
PRIT AIKYMAS. Vaikai tu res ilsirinkti kuriij nors �tuacijq ii turnalo Mano 
laika5 pritaikymo puslapio ir pagal )<! sukurti lelilJ. vaidinimq. Lele ms kurti galima 
pan audoti kojines arba pa� gamin ti jas i I popierlaus. Kiekvienai lelel rei kia parafy ti 
trumpq_ scenari)tt Norintieji gales parody ti savo vaidinimus matesniems vaikams ir 
supatindinti juos su tinute Prasnu neerzinl:i.
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