
Pašnekesėlės Kas tai
„Pašnekesėlės“ – tai kortelės, skirtos skautiškoms apžvalgoms (refleksijoms): • Jaukiems pašnekesiams su skiltimi, gentimi prie
vakarinio laužo stovykloje ar žygyje. • Nuotykiui, Ekspedicijai, Projektui ar kitam Įvykiui apžvelgti. „Pašnekesėlės“ padės pamatyti
save bei pasaulį įvairiais kampais, reflektuoti giliau ir plačiau, apie visas šešias raidos sritis.

Kortelės Simbolių paaiškinimai
SKAUTŲ / SKAUČIŲ PRIESAKAI

PAVEIKSLĖLIS
(padeda kurti skirtingas
interpretacijas kiekvienam



atsakymui)
AMŽIAUS
GRUPĖ

Vilkai /
bebrai

Skautai /
jūrų sk.

Pat. sk. /
Pat. j. sk.
1. Skautas (-ė) tiesus (-i) ir laikosi savo
žodžio.
2. Skautas (-ė) ištikima(s) Dievui ir
Tėvynei.
3. Skautas (-ė) naudinga(s) ir padeda artimui.
4. Skautas (-ė) – draugas (-ė) savo artimui ir brolis (sesė) kitam skautui. 5.
Skautas (-ė) mandagus (-i) ir riteriškas / kukli.
6. Skautas (-ė) - gamtos draugė.
7. Skautas (-ė) klusnus (-i) savo tėvams ir vyresnybei. 8. Skautas (-ė)
linksma(s), susivaldo ir nenustoja vilties, 9. Skautas (-ė) taupus (-i).

10. Skautas (-ė) blaivus (-i) ir skaistus (-i) savo mintyse, žodžiuose ir
veiksmuose.

RAIDOS SRITYS
Bendrumo raida
Būdo
Pilietiškumas ir tautiškumas,
Savarankiškumas, atsakingumas,

bendruomeniškumas ir tolerancija,

RAIDOS

tiesumas

PRIESAKO
konstruktyvus veikimas grupėje

ŽODIS NR.
SRITIS

(kelia asociacijas įvykiams,

Proto raida
Jausmų raida

Žingeidumas, kritinis mąstymas,
Savivertė, nuovokumas santykiuose su

nutikimams, jausmams)
kūrybiškumas kitais žmonėmis, emocinis stabilumas

Kūno raida
Dvasios raida

Fizinė gerovė ir jos puoselėjimas,
Dvasinė tapatybė, dvasinis

savo kūno suvokimas, fizinis
patyrimas, dvasinės įvairovės

aktyvumas ir tobulėjimas



pažinimas

Lietuvos skautija, Jaunimo programos skyrius
„Pašnekesėles“ sudaro paveiksliukų kortelės ir klausimų kortelės. Galima naudoti tik paveiksliukų korteles, tik klausimų korteles
arba abi. Apačioje siūlome penkis skirtingus būdus – nuo mažiausiai išsirinkti dvi korteles (vieną ryto jausmui, kitą – dabar) ir

Pašnekesėlės Kaip
žaisti

GALIMA ŽAISTI VIS KITAIS BŪDAIS!

• Seserystė / brolystė – tai...
iki labiausiai įgudusio reflektuotojo.

• Kaip jautiesi, kai kažkas nepritaria tavo idėjoms?
Labiau tinka vyresniems: • Kokia buvo diena ir koks joje buvai tu?

TIK PAVEIKSLIUKŲ KORTELĖS (mažiausiai įgudusiam reflektuotojui)
1

1. Pašnekesio vedėjas išdėlioja korteles taip, kad visi matytų.
2. Vedėjas užduoda paprastą klausimą: Kaip tau praėjo ši diena (šis žygis, ši stovykla...)? 3. Dalyvis išsirenka tinkamiausią
jo atsakymą atspindinčią kortelę ir trumpai papasakoja apie savo pasirinkimo priežastis.

TIK PAVEIKSLIUKŲ KORTELĖS (šiek tiek labiau įgudusiam reflektuotojui)
2

Taip pat kaip pirmas būdas, tik užduodami įvairesni klausimai, pavyzdžiui:

Tinka vilkams/bebrams ir vyresniems:
• Kaip jaučiausi ryte? Kaip jaučiuosi dabar? (duoti

• Papasakok apie savo dieną naudodamas laiko juostos
leisti diskutuoti bei palyginti)
• Kaip jaučiausi, kai man (ne)pasisekė padaryti

gerai
principą.

užduotį/ veiklą?
• Kaip įsivaizduoji save po dešimt metų?

• Kai dirbome komandoje, jaučiausi…



• Šią savaitę/ šiandien didžiausi iššūkiai buvo…
• Kai mane (ne)išklauso, jaučiuosi…

• Šią savaitę/ šiandien pats nustebinai save, kai...
• Kaip jautiesi dėl šiandien (ne)padaryto gerojo darbelio?

3
TIK KLAUSIMŲ KORTELĖS (šiek tiek labiau įgudusiam reflektuotojui)

Pašnekesio vedėjas palaiko pokalbį, naudodamas įvairius klausimus pagal 6 raidos sritis (pvz. užduoda po klausimą iš  kiekvienos
srities).
Klausimus rasite ant klausimų kortelių. Jas taip pat galima atsispausdinti, sukarpyti ir paprašyti dalyvių ištraukti  atsitiktinai.
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Pašnekesėlės Kaip žaisti
„Pašnekesėles“ sudaro paveiksliukų kortelės ir klausimų kortelės. Galima naudoti tik paveiksliukų korteles, tik klausimų korteles,
arba abu. Apačioje siūlome penkis skirtingus būdus – nuo mažiausiai
GALIMA ŽAISTI VIS KITAIS BŪDAIS!

iki labiausiai įgudusio reflektuotojo.

PAVEIKSLIUKŲ + KLAUSIMŲ KORTELĖS (jau įgudusiam reflektuotojui)
4



1. Pašnekesio vedėjas išdėlioja visas paveiksliukų korteles taip, kad visi matytų.
2. Dalyvis pasirenka kortelę ir papasakoja apie savo dieną (ar žygį, stovyklą...), susiedamas pasakojimą su paveiksliuku

ir/arba žodžiu.
3. Pašnekesio vedėjas pasižiūri, kokia raidos sritis pažymėta ant paveiksliuko, ir užduoda papildomą klausimą iš tos pačios

raidos srities (klausimus rasite ant klausimų kortelių).

TIK PAVEIKSLIUKŲ KORTELĖS (refleksijos asui)
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1. Pašnekesio dalyvis išsitraukia atsitiktinę kortelę.
2. Dalyvis garsiai pasvarsto, kaip siejasi du kortelės elementai, pvz priesakas ir paveiksliukas; žodis ir paveiksliukas;

raidossritis ir žodis; raidos sritis ir paveiksliukas ir t.t.
3. Pašnekesiui pratęsti:

Dalyvis turi papildyti svarstymą kokiu nors asmeniniu pavyzdžiu ar istorija.
Pašnekesio vedėjas užduoda klausimų pasvarstymui, pavyzdžiui:

1. Šiandien man (ne)patiko…
2. Ką darytum, jei galėtum atsukti laiką atgal?
3. Kaip šiandien jauteisi? Kaip jautiesi dabar?
4. Kaip šiandien įsivaizduoji savo skautišką tolimesnį kelią?
5. Kokiais būdais dažniausiai įveiki sunkumus?
6. Kokį kelią renkiesi: ilgą ir lengvą ar sunkų ir trumpą? Kodėl?
7. Jei galėtum turėti supergalią, kokia ji būtų? (pvz: priesako numeris ir paveiksliukas) 8. Papasakok apie
savo dieną naudodamas laiko juostos principą.
9. Kokie šiandienos įvykiai privertė išeiti iš komforto zonos/ padėjo greičiau augti ir išmokti kažką naujo?10.
Kokia buvo diena ir koks joje buvai tu?
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