
Spoksoti į akis

Spoksoti į gyvenimą, sako, nėra 

gerai – geriau įdėmiai dairytis.

Tačiau ar bandei žiūrėti į akis? 

Ką matai kitų akyse?

Galima lenktyniauti, kas ilgiau 

išlaikys žvilgsnį! 

Galima tiesiog žiūrėti, kas 

pasikeis ilgai žiūrint.

Nenustebk, jei pradėsit kikenti –

taip dažnai nutinka. 

Ką matai savo akyse veidrodyje?

Ar tau patinka žaisti? 

Labai norėčiau, kad parašytum 

knygiuką apie savo mėgstamus 

žaidimus.

Kokie jie? 

Kuo tu mėgsti apsimesti?

Čia siūlau tau kelias veiklas, 

kurios irgi gali tapti tavo 

žaidimais, 

jei tau jos patiks. 

Būtinai išmėgink.

Ką matai?

Kai dairaisi po savo gyvenimą, 

pamatai visokių įdomių dalykų.

Tačiau ar žinojai, kad mes 

pastebime skirtingus dalykus? 

Nes mes visi esam skirtingi ir 

mums rūpi skirtingi dalykai.

Jei paeiliui sakysit, ką matot, 

galėsi pamatyti ir ką pastebi kiti, 

ir pasižiūrėti, kiek gali pastebėti 

to, ko kiti nemato. 

Pratęsk sakinį „aš matau...“

Kiek ilgai gali tęsti?

Aš turiu supergalių!!

Ar žinojai, kad mes visi turim 

supergalių? Taip, jų turi ne tik 

superherojai.

Įdomu tai, kad kai sužinai apie 

supergalias, gali jų atrasti 

gausybę. 

Vienos jų gali būti labai kietos, 

tokios, kaip „sutvarkyti namus“, 

kitos paprastesnės „nusinešti 

lėkštę pavalgius“, trečios 

kvailokos „pasiklysti“. 

Tačiau visos jos yra apie mus. 

Tai kokios yra tavo supergalios?

Man patinka...

Man patinka ankstyvi 

apsimiegoję, pilni rūko rytai...

Man patinka braidyti upelyje...

Man patinka kalbėtis su 

vaikais...

Kas tau patinka?

Jei paeiliui su kitais dalinsitės 

mintimis, kas patinka, sužinosit 

ne tik apie save, bet ir apie 

kitus. 

Išduosiu paslaptį: Kai gerai žinai, 

kas patinka, to gausėja!

Aš norėčiau...

Tikriausiai gerai žinai, ko nori. 
O ko nori kiti?

Su norais yra visokios veiklos.

Galima daryti norų sąrašus, 
galima paeiliui vardinti norus, 
galima bandyti norus atspėti. 

Juk kalbėjimas apie norus taip 
smagiai nuteikia!

Ir kai gerai žinai savo norus, jie 
gali imti ir netikėtai išsipildyti. 

Arba vien nuo kalbėjimo tampa 
taip gera, tarsi jie jau būtų 

išsipildę. 

Netiki? Pabandyk.
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Stebuklingas dalykas yra...

Kiek žinai stebuklingų dalykų? 
O kiek dar jų gali išgalvoti? 

Ar tavo sąraše yra mintis 
užrašantis parkeris? Ne?

Tai gali palenktyniauti su kitais –
kas daugiau tokių prigalvosite. 

O gal jie pravers kuriant naujas 
istorijas ar žaidžiant žaidimus?

Jei sunku fantazuoti, visuomet 
gali paspausti fantazijos 

mygtuką. Kur jis? Pasidairyk, 
tikrai pamatysi!


