
ŽAIDIMAS „VERTYBIŲ SALA“ 

VERTYBĖS – tai jau pamiršta, o gal kaip tik opi tema šiuolaikinėje visuomenėje, todėl ir neliečiama. 

Akmenės rajono paramos šeimai centro specialistai kartu su Bendruomeninių vaikų globos namų 

globotiniais (rūpintiniais) nusprendė paklausti savęs, o kartu ir MŪSŲ VISŲ, kas MUMS šiandien 

yra VERTYBĖ (-ĖS). Ar norime ir galime jomis dalintis su kitais? Ką jaučiame, kai netenkame 

KAŽKO SVARBAUS? 

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenančių vaikų širdyse „gyvena“ ir  lūpose pirmiausia 

„gimė“ šios vertybės: ŠEIMA, NAMAI, DRAUGAI, DAIKTAI IR MOKSLAS.. O kas yra 

VERTYBĖ TAU? 

 

Stalo žaidimas skirtas 2–6 žaidėjams. 

Amžius – 12 + (vaikai kartu su suaugusiuoju gali žaisti nuo 10 metų). 

Žaidimo trukmė – nuo 45 min. iki 1 val. 30 min. 

Žaidimo rinkinys: žaidimo lenta, žaidimo figūrėlės, asmeninė žaidimo platforma, 120 vertybių 

kortelių, kauliukas, pagalbos draugui žetonėliai (raudoni ir geltoni). 146 kortelės-pinigėliai (su 4 

skirtingais piešinėliais viduje). 

Tikslas. Žaidimas „VERTYBIŲ SALA“ sukurtas siekiant padėti vaikui atrasti ir pažinti vertybių 

pasaulį, plėsti akiratį, dalintis savo pasaulėžiūra su kitais, ugdyti emocinį intelektą, kūrybiškumą, 

skatinti suprasti KITUS ir jiems padėti. 

Žaidimo pradžia.  Pradžioje visi žaidimo dalyviai gauna po 15 vertybių kortelių ir jas savo nuožiūra 

išskirsto bei išsidėlioja ant savo asmeninės žaidimų platformos, kurią sudaro 5 dalys: „AŠ (mano 

vertybės), vertybės šeimoje, vertybės mokykloje, vertybės visuomenėje“ ir „Vertybių bankas“. 

Vertybių kortelę (savo nuožiūra) žaidėjas deda ant savo žaidimo platformos, atsižvelgdamas į tai, 

kurioje srityje dažniausiai jis pats susiduria su ta vertybe. Apačioje dedamos žaidėjui svarbiausios 

vertybės, kurių jis nenori prarasti. Taip vertybės dėliojamos nuo asmeniškai svarbiausios iki vis 

mažiau svarbios. Vertybės ant platformos dėliojamos atverstos ir dedamos viena ant kitos.  

 

 



„Vertybių bankas“. „Vertybių banke“ iš viso telpa tik 5 vertybių kortelės. Į „Vertybių banką“ galima 

įdėti vertybę tiek žaidimo pradžioje, tiek žaidimo eigoje. Vertybės atsidūrusios „Vertybių banke“ 

tampa saugios, t. y. jų nereikia atiduoti, ir kitas žaidėjas negali jų paimti. Pieš pradedant žaidimą į 

„Vertybių banką“ vertybę galima pasidėti nemokamai. Jeigu vertybę norima padėti į banką jau 

žaidimo metu, tai galima padaryti tik savo ėjimo metu ir už tai reikia į žaidimo lentą grąžinti vieną 

kortelę-pinigėlį. Pinigėlis grąžinamas burtų keliu (ištraukia ir į lentą grąžina bet kuris žaidimo 

draugas). 

Žaidimo taisyklės. Gautas 15 kortelių išsidėliojus ant asmeninės platformos ir (ar) pasidėjus į 

„Vertybių banką“ prasideda žaidimas. Visos žaidėjų figūrėlės žaidimo pradžioje yra pastatomos ant 

langelio „STARTAS“. Žaidimą pradeda jauniausias žaidimo dalyvis. Žaidėjas meta kauliuką ir į 

priekį paeina tiek langelių, koks iškrito skaičius. 

 

 



Žaidimo lentos simbolių reikšmės. Kiekvienas žaidimo lentos langelis turi savo reikšmę ir (ar) 

užduotį.  

 Skaičiai lentos langelių kraštuose rodo, kiek vertybių kortelių žaidėjas gali pasiimti (+1; +2; 

+5). Skaičius nurodo gaunamų vertybių kortelių skaičių (kortelės paimamos iš lentoje 

esančios krūvelės).  

 Skaičiai su minuso ženklo rodo, kiek savo turimų vertybių kortelių žaidėjas privalo atiduoti, 

t. y. grąžinti į žaidimų lentą (-1; -2; -3). Gražinamos kortelės imamos nuo asmeninės žaidimo 

platformos viršaus savo nuožiūra. Į žaidimo lentą galima grąžinti tik tas vertybių korteles, 

kurios yra „neprispaustos“, t. y. kurių nedengia kitos vertybių kortelės. Grąžindami vertybės 

kortelę į lentą įsivaizduojame, kad iš tikrųjų netenkame tos vertybės savo gyvenime, t. y. 

prarandame draugus, namus, žinias, tikėjimą ir t. t. Netenkame tos vertybės, kuri yra užrašyta 

ant vertybės kortelės. Priklausomai nuo to, ko netenkame, galime skirtingai į tai reaguoti. Yra 

vertybių, kurias galbūt galime ir norime pasidalinti su kitais, pavyzdžiui, teatras, muzika, 

pilietiškumas ir t. t. Yra vertybių, kurias bijome prarasti, pavyzdžiui, šeima, namai... Galbūt 

yra tokių  vertybių, kurių praradimas mus liūdintų ar pykdytų, pavyzdžiui, laikas, harmonija, 

intelektas ir kt. Svarbu suprasti ir priimti tai, kad kiekvienam žaidėjui vienos ar kitos vertybės 

praradimas gali kelti skirtingus jausmus. Taigi žaidėjas, grąžindamas vertybės kortelę į lentą 

(jeigu nenurodyta kitaip), gali pasirinkti, kur padės savo kortelę, t. y. ant liūdesio, baimės, 

pykčio ar dosnumo. Žaidėjas kiekvieną kartą netekęs (praradęs) vertybę už tai iš lentos 

pasiima kortelę-pinigėlį. Kortelę-pinigėlį ima iš tos krūvelės, kuri yra šalia emocijos, 

kylančios netenkant tos vertybės.  

 Žaidėjas atsistojęs ant langelio, kuriame yra parašyta ±1 IŠ DRAUGO, turi nuspręsti, ar ims 

vertybių kortelę iš draugo ar ne. Jeigu žaidėjas neima kortelės iš draugo, žaidimą toliau tęsia 

kitas žaidėjas. Žaidėjas, apsisprendęs imti kortelę iš draugo, gali imti bet kurią kortelę ir iš bet 

kurio žaidėjo asmeninės platformos. Žaidėjas, netekęs kortelės, iš žaidimo lentos pasiima 

kortelę-pinigėlį (kortelę-pinigėlį renkasi iš norimos krūvelės, pagal kilusią emociją). 

 Žaidėjas atsistojęs ant langelio, kuriame yra parašyta –2 ATIDUODU DRAUGUI, savo 

nuožiūra atiduoda dvi korteles pasirinktiems žaidėjams ir iš žaidimo lentos pasiima dvi 

korteles-pinigėlius, po vieną už kiekvieną  atiduotą vertybių kortelę. 

 Žaidėjas atsistojęs ant langelio, kuriame yra parašyta  ATIDUODU DRAUGUI su rodyklėmis 

–1← atiduoda vieną kortelę žaidėjui iš kairės ir –1 → atiduoda vieną kortelę draugui, 

esančiam iš dešinės, bei savo nuožiūra pasiima kortelę-pinigėlį iš lentos už atiduotą vertybę. 

 Žaidėjas, atsistojęs ant langelio, kuriame yra lūpų ženklas, grąžindamas vertybę į žaidimų 

lentą turi pasakyti nors vieną sakinį, ką jam reiškia ši vertybė. Ar ji jam yra svarbi? Gal kur 

yra susidūręs su ja ir t.t. Jeigu žaidėjas nežino, ką reiškia jo grąžinama vertybė, ir nieko negali 

apie ją pasakyti, tada gali naudotis PAGALBA DRAUGUI, t. y. iš žaidimų lentos jis gali 

pasiimti raudonos spalvos žetonėlį. Bet kuris kitas žaidėjas pamatęs, kad draugui reikia 

pagalbos apibūdinant vertybę, gali jam padėti. Padėti draugui teisę turi tas žaidėjas, kuris 

pirmas paima geltoną žetonėlį. Jeigu žaidėjui draugo pagalba yra priimtina, tada jie abudu 

gauna po kortelę-pinigėlį. 

 Žaidėjas, atsistojęs ant langelio KALĖJIMAS, praleidžia vieną ėjimą. Taip pat žaidėjai į 

kalėjimą patenka ir tada, kai ant jų asmeninės žaidimo platformos esančio vieno  iš skyrių: 

„AŠ (mano vertybės), vertybės šeimoje, vertybės mokykloje, vertybės visuomenėje“, 

nebelieka nei vienos vertybės. 

 Žaidėjas, apėjęs ratą žaidimo lentoje, kiekvieną kartą gauna +1 vertybių kortelę. 



 PASTABA. Jeigu žaidimo metu lentoje nebelieka vertybių kortelių, tada kortelės yra 

grąžinamos iš jausmų langelių atgal į vertybių kortelių langelį ir žaidimas tęsiasi toliau. 

 Jeigu žaidėjai nežino žodžio reikšmės užrašytos ant vertybių kortelės, ją gali pasitikslinti 

Lietuvių kalbos žodyne https://www.lietuviuzodynas.lt/zodynas 

 

Žaidimo pabaiga. Žaidimą laimi žaidėjas pirmas surinkęs 10 kortelių-pinigėlių su vienodu 

paveikslėliu, bet kiti žaidėjai, bendru sutarimu, žaidimą gali tęsti ir toliau. 

Žaidimą kūrė: Laurynas 15 m., Austėja 11 m., Austėja 12 m., Justė 13 m., Vytė 10 m.  ir psichologė 

Vilma. 

Dailininkė – Diana Jurgaitytė 17 m. 
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MŪSŲ ŽAIDIMO AKIMIRKOS... 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


