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Teigiamas žaidimo poveikis

Dauguma psichoterapeutų pripažįsta žaidi-
mo reikšmę, nes žaidimas mažina psichologinę 
gynybą, įtampą, skatina gilesnį bendravimą ir 
tarpusavio sąveiką, kai gali atsiskleisti fantazijos, 
metaforos ir simboliai. Žaidimas yra kūrybinis 
procesas, padedantis sutelkti žmones, teikian-
tis malonumo ir atpalaiduojantis. Reikia turėti 
omenyje, kad šeima, kuri kreipiasi pagalbos į psi-
choterapeutą, greičiausiai šiek tiek pamiršo, kaip 
reikia juoktis iš širdies, nebemoka džiaugtis vie-
nas kitu, atvirai reikšti savo jausmų, išsakyti savo 
norų ir poreikių. 

dimą. Šeimos narių galima paklausti, kaip jiems 
atrodo, ar kitoms šeimoms šios kortelės pasirodys 
juokingos ir reikalingos. Kortelių kūrimo užduo-
tis yra projekcinė ir dažnai suteikia psichotera-
peutui galimybę geriau ir giliau suprasti vaiką ir 
jo šeimą.

Pasakojimas apie įprastą dieną

Pasakojimas apie įprastą dieną – tai šeimos ir 
vaikų psichoterapijos specialistės Elian Gil iš JAV 
siūloma psichoterapinė technika, kurią ji pradėjo 
naudoti maždaug prieš 15 m., ir ji paprastai nau-
dojama dirbant su vaikais iki 12 m. amžiaus. Psi-
choterapeutė teigia, kad ši technika ypač efektyvi 
informacijos rinkimo apie vaiką šeimoje stadijoje, 
todėl dažniausiai ji naudoja šią techniką diagnos-
tikos tikslais. 

Šios technikos esmė ta, kad vaikas pasakoja 
apie vieną savo gyvenimo dieną, pasitelkdamas 
į pagalbą lėlių namą ir lėles, kurios padeda vai-
kui atkurti savo išgyvenimus. Iš pradžių vaiko 
prašoma pasirinkti, apie kokią dieną jis pasakos: 
šventinę ar darbo (jeigu vaikas pasirenka pasakoti 
apie šventinę dieną, svarbu, kad po to jis papasa-
kotų ir apie įprastą savo darbo dieną). Kai diena 
pasirinkta, psichoterapeutas pasiūlo išsirinkti lė-
lių figūrėles, kurios atitiks žmones, gyvenančius 
kartu su vaiku. Kai figūrėlės pasirinktos, psicho-
terapeutas sako, kad dabar rytas ir žmonės ruo-
šiasi keltis, todėl vaikas turi perstatyti figūrėles 
ten, kur jos paprastai būna rytais. Kartu vaikas 
demonstruoja, kur kiekvienas namų gyventojas 
miega. Paprastai vaikai, pasitelkdami lėles, de-
monstruoja realią šeimos situaciją, tačiau maži 
vaikai gali dėti figūrėles ten, kur jie norėtų matyti, 
o ne ten, kur jos iš tikrųjų yra. Pvz., vaikas, kurio 
tėvai neseniai išsiskyrė, gali suguldyti juos abu į 
lovą, nors interviu metu tėvai jau gyveno atskirai. 
Kai vaikas išdėsto figūrėles ten, kur jos papras-
tai būna ryte, psichoterapeutas prašo parodyti, 
iš kur žmonės žino, kad jau laikas keltis. Vaikas 
gali pradėti skleisti panašų į žadintuvo garsą arba 
tiesiog paimti vieną figūrėlę ir pradėti ją judinti. 
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Jeigu psichoterapeutas nedirba su vaikais, dalis šeimos sistemos taip ir lieka neįtraukta į 
terapinį procesą. Kai šeimos terapijos metu naudojamas žaidimas, psichoterapeutas ski-
ria vaikui tiek pat dėmesio, kaip ir kitiems šeimos nariams. Taigi – žaidimas – efektyvus 
ir dinamiškas būdas konsultuojant šeimas su mažais vaikais, nes žaidimas gali sėkmingai 
įtraukti visą šeimą į terapinį procesą. 

Jeigu psichoterapeutas terapijos sesijos metu jau-
čiasi užtikrintai ir laisvai, greičiausiai jis sugebės 
užkėsti šia atmosfera ir konsultuojamos šeimos 
narius. Tačiau jeigu pats psichoterapeutas sesijos 
metu nepasitiki savimi, jaučiasi nejaukiai, neryž-
tingai, jo savijauta greičiausiai paveiks ir šeimą, 
su kuria jis dirba. 

„Papasakok, pajausk, padaryk“

Žaidimas „Papasakok, pajausk, padaryk“, ku-
rio autorius Richard A. Gardner, gali pagerinti 
komunikaciją šeimoje. Šis žaidimas gali būti efek-
tyvus tiek diagnostinis, tiek terapinis instrumen-
tas ir gali būti taikomas tiek dirbant individualiai 
su vaiku, tiek ir su visa šeima, išsaugant linksmą 
ir laisvą atmosferą. Kadangi šis žaidimas turi savo 
taisykles, instrukcijas ir tikslus, tai maksimaliai 
sumažina šeimos narių pasipriešinimą ir suteikia 
papildomų sąveikos galimybių.

Žaidimo metu vaikai (arba suaugę) turi paei-
liui traukti žaidimo korteles, kuriose parašyta ins-
trukcija, pavyzdžiui, ką nors papasakoti, aptarti 
išgyvenimą arba ką nors padaryti. Paprastai tai 
būna kokie nors neįprasti veiksmai (pvz., pašo-
kinėti ant vienos kojos). Rekomenduojama ne tik 
naudoti iš anksto paruoštų kortelių rinkinį, bet 
ir pasiūlyti šeimos nariams patiems sukurti savo 
korteles, kad paskui jas galima būtų įtraukti į žai-
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Suaugusiųjų figūrėlės gali pradėti žadinti vaikus 
ir t.t. Paprastai vaikai pasakoja daug detalių. Po to 
psichoterapeutas duoda ženklą tęsti savo įprastą 
dieną ir klausia: „Kas vyksta toliau?“ Vaikas, iš-
girdęs šį klausimą, pradeda judinti figūrėles pa-
gal įprastą dienotvarkę: tėvai gali eiti į darbą arba 
likti namie, vaikai gali eiti į mokyklą arba vaikų 
darželį, kai kurios figūrėlės gali likti namuose, 
nes serga arba visą dieną bėgioti, vykdydamos 
kitų pavedimus. Galų gale vaikas parodo, kaip 
jo figūrėlės eina į mokyklą ir psichoterapeuto pa-
skatintas pasakoja savo įprastą dienotvarkę mo-
kykloje. E.Gil pastebėjimu, vaikai stengiasi daryti 
tai greitai, kad galėtų tęsti toliau. 

Taikant šią techniką su paaugliais, paprastai 
naudojamas tik verbalinis interviu, atsisakant lė-
lių ir lėlių namo. 

E.Gil rekomenduoja užduoti šiuos klausimus 
interviu apie įprastą dieną metu:

1. Televizoriaus žiūrėjimas. Naudinga klausti 
apie televizoriaus žiūrėjimo įpročius. Pvz., kai ku-
riose šeimose televizorius naudojamas kaip rami-
namoji priemonė, pakeičianti tėvų dėmesį. Vaikai 
gali žiūrėti netinkamas programas, kuriose rodo-
mas smurtas ir seksas. Paprastai vaikai, kurių la-
bai stiprus ankstyvas domėjimasis seksu, dažnai 
be suaugusiųjų priežiūros žiūri televizorių.

2. Valgymo įpročiai. Visada pravartu paklausti 
apie valgymo pomėgius šeimoje. Vienose šeimose 
vaikai patys rūpinasi savimi, kitose vyresni šei-
mos nariai gamina valgį jaunesniems. Kai kurios 
šeimos valgo prie stalo kartu, kitose tai gana pro-
blemiška, nes gali nesutapti tėvų darbo grafikas, 
ir visi šeimos nariai gali valgyti skirtingu laiku.

3. Miegojimo įpročiai. E.Gil klausia vaiko, kas 
vyksta tada, kai visi eina miegoti. Tai įdomus 
klausimas, į kurį galima gauti įdomių atsakymų. 
Pvz., viena mergaitė atsakė, kad kai ji jau guli 
lovoje, ateina jos tėtis ir pradeda ją kutenti. Šis 
pasakymas nebuvo tiesioginis seksualinės prie-
vartos įrodymas, tačiau privertė psichoterapeutę 
suklusti. Nuodugnesnio pokalbio metu paaiškėjo, 
kad mergaitė neseniai sirgo ir tėtis naktį matavo 
jai temperatūrą rektaliniu termometru.

4. Higiena. Galima vaiko paklausti, kas vyksta, 
kai kas nors išsipurvina, kas ką prausia ir pan. Yra 

dvi priežastys užduoti tokius klausimus. Jeigu 
vaiku nesirūpinama, jis paprastai neturi higienos 
įpročių, vaikšto purvinas, ir kiti vaikai gali pradėti 
jo vengti. Kita priežastis – gali pasitaikyti atvejų, 
kai tėvų rūpinimasis vaikų higiena gali peraugti į 
seksualinį priekabiavimą.

5. Pyktis. Klausimai apie tai, ką šeimos nariai 
daro arba sako, kai pyksta, leidžia išsiaiškinti apie 
patirtą fizinę prievartą ir apie tai, ar vaikas buvo 
fizinio smurto liudininkas. Labai svarbu papra-
šyti vaikų apibūdinti šeimos narių elgesį, tai leis 
vaikams išsikalbėti ir suteikti išsamią informaciją. 
Taip pat svarbu, kai vaikas pasakoja, teisingai su-
prasti ir interpretuoti jo pateikiamą informaciją.

6. Prisirišimas. Galima vaiko paklausti, kas iš 
šeimos narių daugiausiai jį myluoja ir bučiuoja 
ir kokio tipo prisilietimai ir apkabinimai jam la-
biausiai ir mažiausiai patinka. Kartais šis klausi-
mas padeda išsiaiškinti svarbią informaciją. Nors 
paprastai daroma prielaida, kad vaikai auga šei-
moje, kur meilė reiškiama adekvačiu būdu, tačiau 
kartais vaikai sako, kad jiems nepatinka tai, kaip 
juos liečia, arba gali užsiminti apie tai, kad liečia-
mos intymios jų kūno vietos. Tokiu atveju psi-
choterapeutas turėtų ta tema su vaiku pakalbėti 
plačiau. 

Psichoterapeutas, taikantis interviu apie įpras-
tą dieną metodą diagnostikos tikslais, gali papra-
šyti šeimos terapijos sesijos metu papasakoti apie 
tai brolių, seserų ir tėvų. Taip psichoterapeutas 
gauna nemažai informacijos ne tik apie kiekvieno 
šeimos nario įprastą dieną, bet ir apie tai, kaip jie 
klausosi ar nesiklauso vienas kito ir elgiasi tarpu-
savyje. Vaikai paprastai labai domisi, kuo užsiima 
jų tėvai, tėvai domisi, kuo užsiima jų vaikai likę 
vieni namuose ir kokie yra santykiai tarp brolių 
ir seserų.
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Tokia interviu forma gali įtraukti visus šeimos 
narius į įdomų ir informatyvų pokalbį, padėti 
šeimos nariams geriau suprasti vieni kitus. Atkur-
dami kasdienius išgyvenimus pasitelkdami lėlių 
figūrėles ir lėlių namą, vaikai gali žaisti ir kartu 
suteikti vertingos informacijos psichoterapeutui. 
Tuo pačiu metu ši technika suteikia galimybę šei-
moms saugiai bendrauti tarpusavyje.


