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SÕBRA LEIDMINE
Eesmärk: Õpilased õpivad  kuidas alustada sõprust uue klassikaaslasega, õpilasega, kes on jäänud mingil põhjusel üksikuks või uue mängukaaslasega õuest.
TÖÖJUHEND
Tähtsus: Sõbrad on inimesed, kes tunnevad üksteist ja kes meeldivad teineteisele. Kõik inimesed vajavad ja tahavad jagada oma sõprust teistega, sest üksi on paha ja kurb olla. Sõbrunemine on täiesti loomulik ja tegelikult lihtne protsess, kui sa tead, kuidas sõbruneda. Sõprus on meeldiv ja rahuldustpakkuv mõlemale poolele.
Sissejuhatus:  Õpetaja alustab vestlust sellest, mil moel ja kus õpilased tavaliselt uusi sõpru leiavad. Õpetaja võib vastused tahvlile kirjutada.  Mille järgi otsustad, et just selle lapsega tahaksid koos mängida või alustada vestlust?
Oskused: (kirjuta tahvlile)
Leia keegi, kellega sooviksid tutvuda.
Lähene sellele inimesele sõbralikult.
Tutvusta ennast.
Esita küsimusi, et saada temast rohkem teada. Räägi ka endast.
Tee ettepanek koos midagi mängida või teha koos.
Oskuse kujundamine: Õpetaja loeb klassis ette järgmise loo:
PEEDU JA SÕBRAD 
H. Pukk
Õues oli vihm üle jäänud. Kasvataja-tädi pani raamatu kinni, tegi rõduukse lahti ja ütles: "Nüüd, lapsed, võime jälle välja mängima minna!" Kõik jooksid kohe rõõmsalt kilgates liivakastide ja kiikede poole.Ainult Peedu astus pikkamööda. Temal oli vaja mõtelda selle jutu üle, mida tädi oli neile raamatust lugenud. Seal oli öeldud, et sõber peab teist igas asjas aitama. "Küll oleks hea, kui mul ka niisugune sõber oleks!" arutas Peedu. "Aga kes see peaks olema?" Näe, seal tassib Raivo ämbriga liiva! Peedu läks otsejoones Raivo juurde ja ütles: "Sina pead nüüd minu sõber olema. Mine too mulle rõdult ämber!" Aga Raivo läks oma ämbrit kõigutades rahulikult minema. Ütles ainult üle õla: "Too ise!" 
"Sina pole minu sõber!" pahandas Peedu ja lonkis edasi. Seal silmas ta Leilit. Tüdrukul oli käsil liivakookide küpsetamine. Peedu pistis Leili poole jooksma. Juba eemalt hüüdis ta kõva häälega: "Sina oled nüüd minu sõber! Tee mulle ka kooke!" Leili aga pätsis rahulikult edasi. Ütles ainult oma nina alla: "Tee ise!" Nüüd sai Peedu päris kurjaks ja karjus: "Te pole kellegi sõbrad!" Pööras siis kannapealt ringi ja tahtis uhke kukesammuga minema kõndida. Aga jalg jäi liivakäru aisa taha kinni ja Peedu kukkus karplartsti! vihmaveelompi. "Uu-uu!…" kisas Peedu ennast püsti ajades. Ta püksisäärest jooksis sorinal mudast vett. Põlv oli vastu kivi marraskile läinud ning kipitas hirmsasti. Lapsed jooksid kohe ümber Peedu kokku. "Mul on riidehoius teised püksid!" hüüdis Raivo ja lippas minema. "Pühime põlve puhtaks!" rääkis Leili ja otsis põlletaskust ninarätiku. Üks - kaks - kolm oli Peedu jälle korras - kuivad püksid jalas, põlve peal pikk valge plaaster. Leili aga pühkis oma ninarätikuga Peedu mudased kingadki üle. Kui Peedu õhtul kodus oma õnnetusest rääkis, küsis ema: "Kes seal sind siis kõik aitasid?" Ja Peedu vastas rõõmsalt: "Minu sõbrad!"
Õpetaja küsib loo ajal õpilastelt küsimusi:
	Miks Peedu koos teistega õue ei jooksnud?

Milliste sõnadega tahtis Peedu endale sõpru saada?
Miks vihastas Peedu Raivo ja Leili peale?
Mida tegi Peedu valesti? Kuidas reageeriksid sina sellise sõpruse loomise peale? 
	Õpetaja küsib loo lõpus küsimusi:
	Kes olid Peedu tõelised sõbrad?

Mille järgi tunned ära tõelise sõbra?
Millised omadused peaksid olema inimesel, kelle valid oma sõbraks?
Käitumise harjutamine: Pinginaabrid  harjutavad sõbrunemise viit sammu omavahel. Õpilased valivad klassist kaaslase, kellega harjutada oskust.
Diskussioon: Sünnipäeva külaliste hulgast jäi sulle silma 3 last, kellega võiks tutvust teha. Need on:- vaikne ja tasane külaline, kes võlub sind oma salapäraga;-"möllumees", kes on pidevas tegevuses, ega leia kusagil rahu;-lõbus sell, kes kõiki külalisi naerutab. Kellega kõigepealt tutvust teeksid ja miks? Kuidas tuleks igaühega neist tutvuse sobitamisel käituda? Millest vestelda?
Praktiline töö: Õpilased kirjutavad loo sellest, kuidas ning kust nad endale uue sõbra leidsid. Järgmisel päeval saavad õpilased võimaluse loo ettelugemiseks.
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