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IV TEMA. MANO MINTYS

22 pamoka

Klausimas „Kodėl?“
Kviečiu visą tavo klasę į išvyką! Keliaudami aiškinsimės,
ką reiškia mąstyti ir kas yra mintys. Kartais stabtelėsime
ir bandysime suvokti, kas, kaip ir kodėl vyksta.

Garsiai perskaitykite poetės Janinos Degutytės eilėraštį „Kodėl?“.
Aptarkite kiekvieną eilėraščio klausimą ir atraskite kuo daugiau
atsakymų!

JANINA DEGUTYTĖ

KODĖL?
Kodėl baltos gulbės išplaukia dangum,
O šalčiai atjoja ant sniego žirgų?

Ar žinai, kas yra MĄSTYMAS ir kodėl jis
svarbus?

Mąstydamas žmogus klausinėja visko, kas
jam rūpi. Juk ir tau rūpi sužinoti, kai kas nors
neaišku. Kartais atsakymus randi pats ar
pati, o kartais atsakyti į klausimus padeda kiti
žmonės. Na, o kiekvienas atsakymas kelia dar
daugiau klausimų ir minčių.

Kodėl skamba lietūs – pilkieji plaukai,
Ir tyliai pravirko geltoni laukai?
Kodėl nebėra mūsų pievoj gėlių?
Kodėl skrenda gulbė, o aš negaliu?
Kodėl piktas vėjas nuplėšo lapus?
Kodėl visą naktį saulutės nebus?
Janina Degutytė. Rinktiniai raštai. T. II.
Vilnius: Vaga, 1988.

Kiekvienas
naujas klausimas
skatina mąstyti
vis giliau!

Tu stebiesi, abejoji,
darai išvadas, o
šios gali sukelti dar
daugiau abejonių dėl
jau suvoktų dalykų.
Nuostabiausia yra
tai, kad visada
galime klausinėti ir
mąstyti.
Į kiekvieną pabaigą
reikia pažvelgti kaip
į naują pradžią.

Taigi mūsų mąstymo kelionė
prasidėjo. Pamąstyk: juk
tavo mintys tarsi pirštai.
Pirštais gali išardyti daiktus,
o mintimis nagrinėji tai, ko
negali paliesti: jausmus,
norus, viltis, pačias mintis.
Tu klausi: KODĖL?
Drauge aptarkite, kodėl
yra svarbu mąstyti.
34
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Įsijaučiu į kito būseną

25 pamoka

Kiekvienas turėtų stengtis išklausyti ir suprasti kitą
žmogų, įsijausti į jo būseną.
Irutė ir Saulius kviečia tave pabūti draugo ar draugės
vietoje ir pabandyti suprasti, ką jis arba ji jaučia, ką
mąsto, kaip elgiasi.

Iškalbingos figūros

Iškirpk iš spalvoto popieriaus keletą įvairaus dydžio trikampių,
kvadratų, skritulių, juostelių ir kitokių figūrų. Iš jų suklijuok
svajonių klasę.

Pakviesk klasės draugą ar draugę papasakoti apie save kokį nors
įvykį: kaip tai nutiko, kaip jautėsi, kas buvo svarbu. Suvaidink
papasakotą istoriją ir paprašyk stebėti tave, tarytum jis arba ji matytų
save iš šalies. Apsikeiskite vaidmenimis.
Parašyk, kas buvo lengviausia, o kas kėlė iššūkių, įsijaučiant į kito
žmogaus būseną.
Lengviausia buvo:

Kėlė iššūkių:
Papasakok klasės draugams ir draugėms apie savo svajonių klasę.
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