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ÕPI ÜTLEMA “EI”
Eesmärk: Õpilased õpivad ei ütlema, kui nad peavad tegema midagi, mida nad ei taha teha.
TÖÖJUHEND
Tähtsus: Õpetaja alustab diskussiooni oma valikute tegemisest ning vabast valikust öelda ei.
Sissejuhatus: Õpetaja loeb ette järgneva loo:
“Koolis toimus tantsuvõistlus, mida kõik õpilased kavatsesid vaatama minna. Nad kutsusid ka Hellet kaasa, kuid tüdruk ei soovinud minna. Helle teadis, et ema soovis, et ta vaataks oma väikse õe Heleni esinemist.  Ta võib ju alati öelda, et ta unustas võistluse. Mida peaks ta tegema?”
Oskused: (kirjuta tahvlile)
	Mida teised lapsed tahavad, et sa teeksid?
Mõtle, miks sa ei saa või ei taha seda teha.
Ütle “ei” 
Kui küsitakse, ütle, miks sa ei saa või ei taha seda teha.
Kujunda oskus: Kõik lapsed koolist lähevad spordipäevale staadionile. Nad on lõbusad, naeravad ning hüüavad mulle, et nad hakkavad nüüd minema. Mul on töö lõpetamata. Ma tõesti tahaksin nendega koos minna. Kuid kuni mu töö on pooleli, ma ütlen, et seekord ma ei saa nendega minna või et ma lähen neile hiljem järgi. 
Käitumise harjutamine: 
	Valik: Õpetaja valib grupi õpilasi ning ühe üksiku õpilase.
	Rollimäng: Grupp õpilasi püüab keelitada üksikut last tegema midagi, mida ta ei taha või ei saa hetkel teha. 
	Viimistlus: Pärast iga rollimängu pöörata tähelepanu õigele käitumisele, märkida ära vale või ebakorrektne käitumine ning korrata rollimängu koos parandustega. Kui parandusi pole, on rollimäng õnnestunud.

	Kinnistamine: Kiida õpilasi, kes järgisid oskuse komponente.
	Diskussioon: Arutlege, millised raskused võivad ette tulla, kui sa alati ei tee seda, mida teised tahavad, et sa teeksid.

Harjutamine: Valmista kaarte, millel oleksid kirjas situatsioonid, kus õpilane peab ütlema “ei”. Aseta kaardid karpi ning lase lapsel sealt valida üks kaart. Õpilane loeb situatsiooni ette. Õpilane peab vastama eitavalt ning põhjendama, miks ta keeldub.
Kasutamine: Selgita välja, kuidas mõni pereliige on ignoreerinud survet ning teinud seda, mida ta on ise tahtnud teha või mida on hetkel tarvis olnud teha. Kirjuta see situatsioon üles ning too kooli kaasa.
Tähtsustamine: Õpetaja peab rõhutama oma valikute tegemise tähtsust.

Kasutatud kirjandus:
Teaching Guide: Saying NO for grades K-5.
	http://www.goodcharacter.com/YSS/SayingNo.html 


NIMI_____________________               KUUPÄEV______________________

TÖÖLEHT „OTSUSED, OTSUSED”

JUHEND: Me peame iga päev võtma vastu otsuseid! Loe läbi situatsioon ning kolm antud lahendust. JOONI ALLA PARIM LAHENDUS! Arutlege otsuseid klassis.

Ema soovib, et sa läheksid kohe poodi leiba ostma. Sõbrad kutsusid sind kontserdile ning kohe peaks minema hakkama. Mida sa peaksid tegema?
	Ütle emale, et pood on kinni.
Ütle sõpradele, et sa oled haige.
Too poest leib ning jookse sõpradele järele.
	Alar mängib oma väikevennaga. Sõbrad tulevad tema juurde pallide ja kurikatega. Nad kutsuvad poissi mängima. Mida peaks Alar tegema?
	Lükka väikevend maha, et ta hakkaks nutma.

Ütle sõpradele, et sa saad mängida kui väikevend magama läheb.
Võta väikevend mänguväljakule kaasa.


