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Emocijos – tai jausmai: 

Jos  išreiškiamos – mimika, balso tonu, judesiu. 

Socialiniai ir emociniai įgudžiai sudaro emocinį 

intelektą.  



Yra manančių, kad ugdyti vaiko emocinius įgudžius nereikia. 

 

Jie mano, kad jausmai vaikus apima tiesiog savaime. 



Mūsų protėviams emocijos padėjo prisitaikyti, tačiau šiandieninis  

 

gyvenimas kelia netikėčiausių iššūkių.  

Pavyzdžiui, pykti  lengvai            

išprovokuos 

televizija, vaizdo    

žaidimai, 

besiskiriantys  ar 

kitur išvykę dirbti 

tėvai. 



Su vaikais reikia kalbėtis apie emocijas, jas įvardinti ir padėti įvardinti  

 

vaikui. Leisti išsikalbėti, parodant, kad gerbiame jo jausmus, neleisti 

jausmams kauptis, o  po to pratrūkti.     



Visiems vaikams būtų pravartu išmokti emocijas “valdyti”,  ne tik  

 

turintiems kokių problemų. 

Nes  emocinių įgūdžių turintys vaikai yra  

 

laimingesni,  labiau      savimi       pasitiki,  

 

rečiau    griebiasi    agresijos,  atsparesni   

 

neigiamiems  jausmams. 



Emocijų įvardinimui   ir  jų koregavimui  į  pagalbą  pasitelkiau tarptautinę  

 

vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programą “Zipio draugai”. Jos pagalba 

 

vaikai mokosi  pažinti  ir apibūdinti jausmus, bendrauti, kreiptis pagalbos,  

 

padėti aplinkiniams, įveikti priekabiavimą, spręsti konfliktus. 



Dažnai kai kurie vaikai į darželį ateina liūdni, pikti, jų nuotaika 

 

skiriasi nuo jiems įprastos.  Vaikams  sunku  išreikšti  žodžiais 

 

savo jausmus. Ieškodama kaip lengviau  vaikui apibūdinti savo 

 

jausmus,   be  “Zipio  draugų”  programos,   atradau     spalvas. 



Piešdami vaikai vieną dieną  

 

daugiau        naudoja   vieną  

 

pasirinktą  spalvą, 

 

o kitos spalvos  būna mažai. 



Taip  grupėje atsirado 

 

 priemonė “Spalvų namelis” 



Spalvų reikšmės 

Pasirinkdami savo mėgstamiausią spalvą, 

apibūdiname   esamą   emocinę   būseną. 



Geltona – galima  teigti, kurie pasirinko šią spalvą, yra gerai nusiteikę,  žvalūs,   

kupini  energijos.   Linkę      bendrauti. 

Žalia  - kurie  pasirinko šią spalvą, yra susikaupę, pasiruošę savo darbui.  

Mėlyna – jausmingų, įžvalgių, intuityvių ir konservatyvių žmonių spalva. 

Balta – ramiai nusiteikę, susikaupę žmonės. 

Pilka – pasyvūs žmonės, be nuotaikos, be noro dirbti, jaučiasi verčiami. 

Neigiamas požiūris į tam tikrą spalvą gali apibūdinti ir mūsų energetiką. 

Taigi, jeigu jums nepatinka: 

Raudona – jūs buvote kieno nors atstumtas, arba patyrėte rimtą pralaimėjimą. 

Oranžinė – rodo   protinį arba fizinį išsekimą. 

Geltona – stiprus nusivylimas, išsekimas 



Mėlyna – bijote padaryti klaidą, kad  neprarastumėte gerovės arba pareigų. 

Tamsiai mėlyna  - nepasitikite žmonėmis, nes kažkada jus nuvylė. 

Violetinė – saviraiškos neturėjimas. 

Juoda – noras kontroliuoti. 

Ruda – kovojate už nepriklausomybę. 

Pilka – trokštate bendradarbiauti, jums būtinas šeimų ir draugų palaikymas. 



Dabar  aš taikydama  priemonę “Spalvų namelis”  

 

ir pasitelkdama “Zipio 

 

draugai” programą,  

 

galiu pasidžiaugti. 



Vaikų  gražiu bendravimu “ryto rato” metu. 



Mokėjimu bendrauti  išvykų  metu. 



Mokėjimu dalintis 



Vaikų kūrybiškais darbais 



Vaikų gebėjimu įveikti baimę, jaudulį švenčių metu. 





Gražiu bendravimu 



Draugiškais  vaikų ir tėvų santykais 



Ačiū programai “Zipio draugai”.  

Jei  ne ji, mes būtumėm 



pikti 

nepasitikintys 

nekūrybiški 

nedraugiški 

nesugebantys atjausti kito 



Ačiū už dėmesį! 


