
Visi žinome, kad šeimose būna 

konfliktų, bet šeimos nariai 

kalbasi apie tai, kas juos liūdina 

Sveiki, vaikai.

kalbasi apie tai, kas juos liūdina 

ar džiugina. Pasikalbėkime ir 

mes.
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būna liūdna

būna 
džiugu



Ta mamytė, ta mama
Susiraukia bardama

Ir raukšlelių ant kaktos
Jai daugėja nuolatos.

Išmokime 
eilėraštuką

Gal patrinti lapais mėtų,
Kad raukšlelių nedaugėtų?

Gal nupirkti aspirino?
Ne, vaikučiai vaistą žino...

Jei vaikai geručiai augs,
Mamos niekad nesirauks... Nepamirškite 

vaikučiui 
paaiškinti naujų 
žodžių reikšmę.



Šeimos nariai gali iš savęs 

pasijuokti ar pajuokauti sunkių pasijuokti ar pajuokauti sunkių 

pasikeitimų metu, sunkiomis 

akimirkomis.



https://www.youtube.com/watch?v=_NQUbSSw3XU

JUOKŲ JUOKŲ 
DAINA



Pažaiskime žaidimą „Juokų maišelis”
(Ant kamuoliukų išpieškite jausmų veidukus ir sudėkite į 

maišelį arba dėžutę)

Nešė meškinas – Pro šalį Jums, vaikai, juokų maišelį.
– Bet užkliudė Kelmą seną –Blinkt į samanas Ir stena. 
Maišo siūlės – drykst - prairo, chi, chi, chi, Juokai pabiro. Maišo siūlės – drykst - prairo, chi, chi, chi, Juokai pabiro. 
Rauda meškinas Prie tako. - Cit, storuli! – - Lapė sako. –
Pasikviesime - Vaikus - Ir surankiosim - Juokus! 
(Išberkite kamuoliukus).

– O dabar visi drauge pabandykime surankioti juokus. 
(surenkam kamuoliukus).



Šeimos nariai kartu žaidžia ir 

taip džiaugiasi vienas kito 

buvimu šalia. Stengiasi atrasti, buvimu šalia. Stengiasi atrasti, 

kas juos ir artimuosius 

džiugina. 



Sėdintis už nugaros daro masažą. 
Paglostome galvą, paspaudome ausis. 

Uždengiam ausis delnais, atidengiame. Rankos 
ant pečių, paspaudom petukus. Glostom delnais 

nugarą. Piešiam nuo kaklo viršaus „eglutę“ 
delnais į šonus. Su pirštukais piešiam linijas į delnais į šonus. Su pirštukais piešiam linijas į 

šonus, žemyn. Piešiam mažą „saulutę“, o paskui 
didelę, pripiešiam spinduliukus. „Eina meška“ –
su pirštukais spaudom nugarą. Rateliu trinam 

nugarą ir krūtinę. Su kumšteliu patrinam delną, 
paglostom. Patrinam pirštus, paglostom galvą.



.

Šypsokitės vieni 
kitiems 

.
Lauksiu Jūsų laiškų

Iki kitų 
susitikimų.
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