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 “Kuria vaikai” emocijų dienoraštis – tai dėmesingo savo emocijų ir minčių įsisąmoninimo kas-
dienė praktika vaikams. Jo tikslas – įgalinti vaikus pažinti, įsisąmoninti ir suprasti savo emocijas, mintis ir 
impulsus, kurie iš jų kyla, ir išsiugdyti įprotį bei gebėjimą į kasdien įvykstančias situacijas reaguoti ne au-
tomatiškai ir impulsyviai, o sąmoningai ir atsaką į jas pasirinkti iš kelių galimų variantų – emociškai sveikų 
jam pačiam bei socialiai priimtinų aplinkiniams.
 Toks gebėjimas vaikams leis būti laimingesniais, emociškai intelektualiais, atidesniais bei 
dėmesingesniais sau, kitiems ir aplinkai,  nes:
 • vaikai  suvoks, kad jie nėra priklausomi nuo gyvenimo įvykių, o tik nuo to, kaip į juos pasirenka 
reaguoti ir atsakyti. Kasdien kartodami praktiką atras vis naujų tinkamų atsako būdų, kuriuos vis lengviau 
taps pritaikyti kasdienybėje; 
 • vaikai gebės suprasti savo emocijas, jas įvardinti ir išanalizuoti; 
 • vaikai išdrįs pripažinti natūraliai kylančius impulsus veikti esant vienai ar kitai emocijai, tačiau 
sąmoningai pasirinks tiek sau pačiam sveikesnį, tiek socialiai labiau priimtiną atsaką; 
 • vaikai gebės pamatyti šviesiąsias net ir blogo įvykio puses;
 • vaikai gebės atskirti tikrus faktus nuo minčių, nulemtų kartais klaidingų mūsų įsitikinimų, 
patirčių, nuotaikos;
 • vaikai išmoks jausti dėkingumą už svarbius dalykus ir už smulkmenas;
 • vaikai sustiprins savivertę, kasdien įvardindami vis kitą pozityvią savo savybę.

 Kaip pildyti dienoraštį?

 Pirmaisiais kartais greičiausiai prireiks jūsų, suaugusiųjų, pagalbos, tačiau netrukus vaikai gebės 
tai daryti ir patys. 
 * 31 dienos dienoraštis kasdien prasideda vis kita pozityvia afirmacija – kalbiniu kodu, kurio tik-
slas yra stiprinti vaiko savivertę. Tam prireiks, kad vaikas šią afirmaciją kasdien garsiai perskaitytų bent 
keletą kartų.
 * Emocijų išvardinimo pratime vaikas turėtų apgalvoti ir parašyti tris tą dieną dažniausiai ar sti-
priausiai jaustas/jaučiamas emocijas ir kodėl jas jautė/jaučia. Šio pratimo tikslas geriau suprasti, pažinti 
ir išmokti įvardinti savo emocijas bei suprasti kada ir kodėl jas patiria. Pavyzdžiui, “šiandien aš jaučiuosi 
liūdna, nes susipykau su drauge”; “šiandien aš jaučiuosi laiminga, nes pagaliau sulaukiau savo gimimo 
dienos”
 * Skiltyje “Geriausios šios dienos įvykis” aprašomas pats geriausias, linksmiausias, laimingiausias ir 
teigiamas emocijas sukėlęs įvykis. Pavyzdžiui, “Šiandien buvo nuostabu, kai klasės draugai prieš pamoką 
surengė didžiulį siurprizą mano gimtadienio proga”.
 * ”Neigiamų emocijų operacijos” užduotis skirta smulkiau išanalizuoti ir suprasti būtent neigia-
mas emocijas. Eilutėje “Įvykis, sukėlęs neigiamą emociją” reikia parašyti tik faktus, t.y. tai, kas buvo, be 
jokių asmeninių interpretacijų. Pavyzdžiui, “Šiandien Mėta su manimi nesikalbėjo” yra objektyvus faktas, 
o “Šiandien Mėta su manimi nesikalbėjo, nes turbūt ant manes pyksta, o gal jau susirado naują draugę ir 
aš jai nebereikalinga” jau yra mintys, kurias lemia ne tik faktai, bet ir mūsų pačių interperaticjos, priklau-
sančios nuo įvairių klaidingų įsitikinimų, ankstesnių patirčių, nuotaikos ir pan. Tad ši eilutė tiktų kitoje 
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operacijos dalyje “Mano mintys apie įvykį”. Eilutėje kaip stipriai jaučiu tas emocijas reikėtų pabandyti pro-
centaliai įvertinti kiekvieną įvykio sukeltą neigamą emociją, kai 0 reiškia, jog visai nejaučiu, o 100, kad sti-
priau jausti jau nebeįmanoma. Pavyzdžiui, “Liūdžiu 35%, pykstu 60%”. Toks įsivertinimas padeda suvokti, 
jog kartais atrodo, kad pykstame/liūdime ir jaučiame kitas neigiamas emocijas  gerokai stipriau nei yra 
ištikrųjų, leidžia pripažinti ir išbūti su šia emocija, greičiau nurimti ir išbuvus tiesiog paleisti. Eilutėje “Kaip 
norėjau pasielgti apimtas šių emocijų” reikia drąsiai parašyti, koks impulsas kilo ar dabar kyla – nereikia 
bijoti, jei jis yra negatyvus, pavyzdžiui, “Norėjau ją apšaukti ir išvadinti labai negražiais žodžiais” – tai yra 
natūralus vaiko impulsas, todėl būtina jį pripažinti, tačiau tai puikus būdas vaikui suprasti ir išmokti, jog 
aš gebu netinkamus impulsus suvaldyti ir vietoje jų pasirinkti tiek man pačiam emociškai sveikesnį, tiek 
socialiai priimtinesnį atsaką. Eilutėje “Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų” galima 
aptarti tą sveikesnį ir socialiai priimtinesnį būdą atsakyti į šį įvykį, pavyzdžiui, “Tris kartus giliai įkvėpsiu  ir 
priėjusi mandagiai pati paklausiu Mėtos, kas nutiko, kad šiandien ji su manimi nesikalba ir papasakosiu jai, 
kaip blogai jaučiuosi, nežinodama, kodėl taip yra”. 
 * Skiltyje “Polianos džiaugsmo žaidimas” raginame vaikus net ir blogiausiame dienos įvykyje 
pabandyti surasti šviesiąją pusę – kodėl tas įvykis mums visgi kažkuo yra naudingas ir pamokantis. Šio 
žaidimo esmė atkeliavusi iš nuostabios Eleanor H. Porter knygos „Poliana“, kurią labai rekomenduojame 
perskaityti visiems – tiek vaikams, tiek tėvams, o šiame dienoraštyje užpildyti esminę jos mintį. Šis žai-
dimas moko vaikus pozityvaus mąstymo ir gebėjimo patiems pasirinkti požiūrio kampą bei pačiam są-
moningai pasirinkti geriausią iš galimų variantų. Pavyzdžiui, „Nors ir labai buvo liūdna, kad Mėta su mani-
mi nebekalbėjo, bet tada aš turėjau laiko daugiau pasikalbėti ir geriau pažinti kitas savo klasės drauges, 
kurios, pasirodo, irgi yra labai šaunios“. 
 * „Dalykas, už kurį šiandien esu dėkingas“ papildys „Polianos žaidimo“ pratimą ir išmokys kasdien 
jaustis dėkingu ir už ddielius, ir už mažus dalykus, kurie atrodo savaime suprantami, bet iš tiesų tokie nėra, 
pavyzdžiui, „Džiaugiuosi, kad šiandien esu sveika“.
 * Na, ir dienoraščio pabaigai – linkėjimo pratimas, kuris skatina pasirūpinti bei pagalvoti apie kitus 
ir būti jiems dėmesingiems, empatiškiems, pavyzdžiui, „Šiandien savo draugei Saulei noriu palinkėti, kad 
kuo greičiau sugytų koja, kurią šiandien nusibrozdino, ir ji vėl galėtų bėgioti“ .
Kitame puslapyje rasite galimą dienoraščio pildymo pavyzdį.
Dienoraštį rekomenduojama pildyti vakare, po visos dienos įvykių ir veiklų, tik dienos kodą būtų puiku 
perskaityti kelis kartus per dieną, pradedant nuo ryto. Atliekant šią praktiką reguliariai, jau po pirmojo 
mėnesio matysite rezultatus ir vaiko gebėjimą pačiam pritaikyti šiuos savistabos metodus kasdienėse 
situacijose, ne tik dienoraščio puslapiuose. 
 Ir nors šis dienoraštis subalansuotas vaikams, jis absoliučiai tinkamas ir suaugusiems! Tad jei vieną 
atspausdinsite vaikui, o kitą sau ir kartu juos pildysite – rezultatai bus dar įspūdingesni ir greitesni! Aukite 
kartu – sveiki emociškai ir socialiai atsakingi! 

O mes, savo ruožtu, dėkojame dizainerei Ritai Dūdėnei, už tai, kad dienoraščio idėjos įgavo tokį šaunų dizaino 
pavidalą, dėl kurio pildyti dienoraštį bus dar įdomiau ir patraukliau! 
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Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas
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Aš moku išklausyti kitus

                     liūdna 
susipykau su drauge

21 05 2020

                     laiminga
pagaliau sulaukiau savo gimimo dienos :)

Šiandien Mėta su manimi nesikalbėjo.

Norėjau ją aprėkti ir išvadinti labai negražiais žodžiais

Nors ir labai buvo liūdna, kad Mėta su manimi nebekalbė-
jo, bet tada aš turėjau laiko daugiau pasikalbėti ir geriau 
pažinti kitas savo klasės drauges, kurios, pasirodo, irgi 
yra labai šaunios.

Džiaugiuosi ir dėkoju už tai, kad esu 
sveika.

Savo draugei Saule
                         kad kuo greičiau sugytų koja, 
kurią šiandien nusibrozdino, ir ji vėl galėtų bėgioti.

Tris kartus giliai įkvėpsiu  ir priėjusi mandagiai pati paklausiu Mėtos, kas nutiko, kad šiandien ji su 
manimi nesikalba ir papasakosiu jai, kaip blogai jaučiuosi, nežinodama, kodėl taip yra.

liūdesyspyktis

Šiandien Mėta su manimi nesikalbėjo, nes turbūt ant manes pyksta, o 
gal jau susirado naują draugę ir aš jai nebereikalinga.

                     jaučiausi nustebusi 
draugai surengė netikėtą gimtadienio siurprizą

Šiandien buvo nuostabu, kai klasės 
draugai prieš pamoką surengė didžiulį 
siurprizą mano gimtadienio proga – jaučiausi mylima ir vertinama.

PAVYZDYS



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas
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Aš galiu tai padaryti!



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas
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Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
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Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas
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Aš nusipelnau visų gerų dalykų savo gyvenime



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas
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Šiandien renkuosi būti laiminga (-as)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?
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Aš niekada nepasiduodu – net jei man nepavyksta, aš bandau vėl ir vėl



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes
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Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?
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Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?
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Kasdien išmokstu 
kažko naujo



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas
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Aš esu mylima (-as) ir mylinti (-is)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien
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40%
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100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas
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Klysti galima – iš klaidų aš mokausi



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…
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Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…
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Polianos 
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Man gera gyventi



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
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Šiandien jaučiuosi,
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Šiandien jaučiuosi,
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Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?
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Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…
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Kai reikia, visada 
prašau pagalbos



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu vertinga (-as)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš pasitikiu savimi



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Džiaugiuosi savo ir
kitų sėkme



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš verta (-as) meilės



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš protinga (-as)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Mano svajonės pildosi



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu graži (-us), kokia (koks) esu



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš galiu pasakyti “NE” ir vistiek būsiu 
gerbiama (-as)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš turiu draugų, kurie manimi rūpinasi ir 
kuriais rūpinuosi aš



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu kūrėja (-as)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu svarbi (-us)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu gera (-as)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš atleidžiu sau ir kitiems už klaidas



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Man patinka bandyti naujus dalykus



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu saugi (-us)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu sveika (-as)  ir laiminga (-as)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu teisinga (-as)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš darau gerus 
darbus net kai
niekas to nemato



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu dėkinga (-as) už viską



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu gerbiama (-as) ir gerbiu kitus



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš esu unikali (-us) ir ypatinga (-as)



Geriausias šios dienos įvykis

Dienos kodas

Data

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Šiandien jaučiuosi,
nes

Neigiamų emocijų OPERACIJA

Mano mintys apie įvykį…

Faktai apie įvykį, sukėlusį neigiamą emociją (-as)?

Kaip norėjau pasielgti apimtas šių emocijų          

Ką galėčiau padaryti, kad kitą kartą šis įvykis nepasikartotų…

Kiek stipriai jaučiu tą (-s) emociją (-as)?

Ką galiu rasti džiugaus blogiausiame 
šios dienos įvykyje, kokia jo geroji, šviesioji pusė?

Dalykas, už kurį 
šiandien esu dėkingas

Šiandien

noriu palinkėti

10%

20%

30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

Polianos 
džiaugsmo žaidimas

kuriavaikai @kuriavaikai info@kuriavaikai.lt www.kuriavaikai.lt

Aš moku išklausyti kitus


