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JEIGU MATAI, KAD 
NAUJOKAS SĖDI VIENAS, O 
TU ŽAIDI SU DRAUGAIS – 
PAKVIESK PRISIJUNGTI
Tik prisimink, kad naujajam 
klasės draugui gali būti 
sunku suprasti sudėtingas 
žaidimo taisykles lietuviškai, 
tad geriau rinkitės 
paprastesnius žaidimus. 

Suprantu, kad ir Tau gali būti 
nedrąsu užkalbinti naują 
mokinį, tad jeigu taip pasijausi 
– viskas gerai, gali nusišypsoti 
jam ar jai arba pamojuoti. Jis 
tikrai pasijaus geriau.

7
INICIJUOK VEIKLAS, KURIOS 
GALI PADĖTI IŠSIKALBĖTI

PATARIMAI 5–12 KLASIŲ MOKSLEIVIAMS

1
JEIGU MATAI, KAD LIŪDI 
KITAS – PRIEIK, PAKALBINK JĮ
Turbūt žinai, kaip nedrąsu 
naujoje grupėje, kai nieko 
nepažįsti. Tad jeigu pamatysi, 
kad naujasis klasės draugas 
nusiminęs ir vienišas, būtinai 
prieik ir pakalbink. Taip pat gali 
pasiūlyti jį įtraukti į klasės 
draugų susirašinėjimo 
kambarius.

2
JEIGU DROVIESI UŽKALBINTI – 
NUSIŠYPSOK IR (ARBA) 
PAMOJUOK

4
IŠMOK ŽODĮ AR VISĄ SAKINĮ 
UKRAINIEČIŲ KALBA IR JĮ 
PASAKYK
Lietuvių kalba naujam mokiniui 
gali skambėti visai 
nesuprantamai, tad jeigu nori jį 
nudžiuginti ir padėti jam 
pasijausti labiau laukiamam, 
pabandyk pasakyti išmoktus 
žodžius ukrainiečių kalba. 

Pasiūlyk mokytojai pažaisti 
kortelių žaidimą. Kai kuriems 
iš mūsų sunku pasakoti, kaip 
jaučiamės, tačiau pasitelkę 
filmus ar žaidimus galime 
lengviau pažinti vienas kito 
jausmus, pradėti suprasti 
juos.

5
PABŪK ŠALIA IR IŠKLAUSYK, 
KAI NAUJASIS MOKINYS 
PASIDALINS SAVO JAUSMAIS

Jei naujasis klasės draugas 
pasidalins, kad jam baisu, 
liūdna, galbūt ir pikta, kad teko 
palikti savo draugus tėvynėje ir 
išvykti pas mus – pabūk šalia, 
išklausyk, pasakyk, kad visi jo 
jausmai yra priimtini, kad 
džiaugiesi, jog jis saugus.

6
SUPAŽINDINK NAUJĄ KLASĖS 
DRAUGĄ SU SAVO MOKYKLA, 
MIESTU, LIETUVA

Pasiūlyk mokytojai 
suorganizuoti popietę, kurios 
metu kartu su klasės draugais 
dainuotumėte,
deklamuotumėte, šoktumėte. 
Gali paprašyti naujo klasės 
draugo supažindinti Jus su 
savo kultūra.

8
PADĖK SUPRASTI MOKYMO 
SISTEMĄ
Jeigu naujam klasės draugui 
sunku suprasti, kaip mes 
mokomės Lietuvoje ir (arba) 
kokia mokymo sistema yra 
Tavo mokykloje, papasakok, 
paaiškink jam papildomai. 
Pasakyk, kad gali kreiptis į 
Tave pagalbos, jei kils 
klausimų.

kaip priimti naujA klases draugA iš kitos šalies?

Daugiau sveikatos priežiūros specialistų patarimų moksleiviams galite rasti ČIA.
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