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ALTERNATIIVSETE LAHENDUSTE OTSIMINE
Eesmärk. Lapsed püüavad leida alternatiivseid lahendusi probleemile ning otsustavad, milline on parim lahendus.
TÖÖJUHEND
Oskuse olulisus. Õpetaja alustab diskussiooni oskuse olulisusest ning kasulikkusest. On oluline õpetada lastele alternatiivsete probleemilahenduste otsimise oskust. See annab neile harjumuse leida paremaid lahendusi erinevatele situatsioonidele. See aitab neil lahendada konflikte tõhusamalt ning rahulikumalt. Kui lapsed õpivad, et neil on erinevaid teid probleemide lahendamiseks, võivad nad ise parima mooduse  valida ning nad ei pea tundma, et neid sunnitakse vaid üht meetodit kasutama. Tihti pole kõige lihtsam lahendus parim. Probleemide lahendamise oskuste harjutamine kinnistab lastes võimet kasutada seda oskust ning aitab ka otsustada, millal oskust kasutada.
Sissejuhatus. “Me puutume iga päev kokku erinevate probleemidega, mida tuleb lahendada. On matemaatika probleemid nagu näiteks.... kui palju on viis korda viis? Ning õigekirja probleemid nagu näiteks... kuidas kirjutada sõna informatsioon? Ning toitumisprobleemid nagu... millist toitu süüa täna, et see oleks ka tervislik? On olemas ka probleemid, mis tulevad ette koolis, kodus ning suhetes teiste inimestega. On oluline lahendada probleeme nii rahulikult kui vähegi võimalik. Kui sa oled aru saanud, milles probleem seisneb, pead sa järgima probleemi lahendamise mudelit.
Oskused probleemi lahendamiseks: (kirjuta tahvlile)
	Tunne ära probleem.

Otsi erinevaid teid probleemi lahendamiseks.
Mõtle, millised võiks olla iga lahenduse tagajärjed.
Milline on parim lahendus.
Kui  see ei olnud siiski parim lahendus, proovi mõnda teist.
Kujunda oskus. Õpetaja kujundab oskust näidates klassile, kuidas järgnevale probleemile lahendust leida... kodutöö esitamise tähtaeg on käes ning õpilastel on töö tegemata.
Käitumise harjutamine. 
	Valik. Õpetaja valib kuus õpilast rollomängu.
	Rollimäng. 
	Kaks last soovivad lõuna ajal istuda ühele ja samale kohale.

Kaks last soovivad mõlemad viia õppevahendeid õpetajate tuppa.
Üks laps on loksutanud kogemata piima söökla põrandale.
Üks  laps on unustanud koju oma koduse töö, kuigi see oli valmis.
	Viimistlus. Pärast iga rollimängu rõhuta õiget käitumist, pööra tähelepanu valele käitumisele ning mängi rollimängu uuesti koos parandustega. Kui parandusi enam pole, on rollimäng õnnestunud.

	Kinnistamine. Suuline tunnustamine õpetajalt ning teistelt õpilastelt; ning märk, mis ütleb ,et selle omanik on hea probleemi lahendaja. 
	Diskussioon. Las õpilased arutlevad rollimängude  ning nendesse viidud paranduste üle. Palu neil kirjeldada probleeme, milliseid nad on kohanud, kui nad püüavad omi muresid lahendada. 
	Harjutamine. Anna lastele tööleht “ Milline on parim lahendus?” õpilased leiavad igale probleemile parima lahenduse.
	Kasutamine.

	Lase õpilastel kirja panna näiteid, kuidas ja millal on nad kasutanud probleemi lahendamise võtteid kodus. Palu vanemal lugeda seda ning allkiri anda.

Palu õpilastel oma kogemustest klassis rääkida.
	Julgusta õpilasi otsima ning leidma erinevaid lahendusi probleemidele niipea kui need tekivad.


Kasutatud kirjandus:
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NIMI_________________________       KUUPÄEV____________________

TÖÖLEHT „MILLINE  ON PARIM LAHENDUS?”

JUHEND: Kirjuta, milline on sinu arvates parim lahendus igale probleemile.

PROBLEEM 1	MART UNUSTAS KOOLI SÖÖGIRAHA MAKSMATA. 




PROBLEEM 2 	ÜLO MURDIS KATKI OMA VIIMASE HARILIKU PLIIATSI.




PROBLEEM 3 	ANNE JA MALLE LEIDSID 25-KROONISE RAHATÄHE.




PROBLEEM 4 	MAIMU JA STIINA SOOVIVAD EKSKURSIOONIL ÕPETAJA KÕRVALE ISTUDA.




