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LEGO® Education priemonės yra ypatingos. Tai tikriausiai viena iš priemonių 
vienodai tinkančių tiek berniukams tiek mergaitėms ir nuo pačio mažiausiojo 
iki pilnametystę tuoj pasieksiančio paauglio. LEGO® Education  gali 
pretenduoti į vienintelės priemonės šiame skubančiame pasaulyje, 
suteikiančios unikalią galimybė vaikams, kaip galima ilgesnį laiką išlikti 
vaikais, statusą.

LEGO® Education priemones sukurk man ,,Emociją“ ir istorijų ir pasakų 
rinkinį rekomenduojame išbandyti Psichologinėms ir pedagoginėms 
tarnyboms (PPT), nes jos puiki priemonė tiek socialiniam pedagogui tiek 
psichologui praktiniame darbe. Šios priemonės ugdo emocinį intelektą, bei 
tuo pačiu metu galima pasiekti puikių rezultatų taktiliniame ir vizualiniame 
ugdyme. Tai gali būti ir puiki psichodiagnostinė priemonė. Ši metodika 
pakankamai greitai padeda pamatyti galimus vaiko suvokimo sutrikimo 
simptomus, kurie apima socialines situacijas. Tai ir terapinė metodika, 
leidžianti pastebėti, suprasti, įvardinti ir socialiai tinkamais būdai realizuoti 
išgyvenamus jausmus.

Rekomenduojame  tėveliams, nes tai priemonė suteikianti pasitikėjimo 
savimi ir savo galimybėmis. Šios metodinės priemonės padeda pašalinti 
neviltį, kuri kartais užpuola tėvelius, kai jie neberanda būdų kaip kalbėtis su 
vaikais, kad jie būtų išgirsti. Tėvai kartu su vaikais žaidimo procese, turi 
galimybę tapti lygiaverčiais pašnekovais ir sugriauti sienas tarp suaugusio ir 
vaiko. Žaidime gimsta pasitikėjimas, artumas, ryšys. Tėvai natūraliai, ne 
pamokslų ir moralų forma, gali su vaikais aptarti socialines normas, taisykles 
ir moralės principus. Tėvai turi galimybę pamatyti vaiko poziciją, kurią vaikui 
verbaliai išreikšti ankstyvajame amžiuje yra gana sudėtinga.

Naudojant šias metodikas, tiek specialistai, tiek tėveliai gali ugdyti vaiko 
savarankiškumą ir tikrąjį pasitikėjimą savimi. Tikėtina, kad vaikai leisdami 
laiką su LEGO® Education  kaladėlėmis, ne kartą pasakys „aš pats“, o tai 
turėtų būti tarsi muzika mūsų suaugusiųjų ausims. Taip vaikas išreikš ir 
realizuos savo saviveikos ir savarankiškumo poreikius.

Pastarųjų poreikių ugdymas ypatingai svarbus vaikams, turintiems autizmo 
spektro sutrikimų. LEGO® Education  metodikos suteikia galimybę 
įvairiapusiškai kurti konkrečiam vaikui reikalingas socialines istorijas vaikui 
saugioje aplinkoje.

Lego kaladėlės kuria vaikų 
pažįstamą ir saugią aplinką. To 
pasekoje tarp specialisto ir vaiko 
žymiai greičiau išnyksta 
nejaukumo siena, kuri būdinga 
bendravimo pradžioje.
Vaikas turi galimybę atvirai per 
tarpinį objektą- lego figūrėlę 
kabėti apie savo vidinius 
išgyvenimus.

- Donata Grakauskaitė - Šličienė
Psichologė - psichoterapeutė
Kuršėnų globos centras

“

Patiko kurti pasaką apie 
liūdną mergaitę ir kaip 
pelytė rado ją ir atvedė 
į naują šeimą!

- Gabija, 4 metai
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