
Kūno kalba  

Parengė Nerijus 



Informacijos sklaida 

 

1.Verbalinis pranešimas: tai, kas 
perduodama žodžiais. 

2. Neverbalinis pranešimas 
(metapranešimas): kas perduodama 
per pozą, mimiką, gestus, balsą, 
kvėpavimą... 
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Informacijos pristatymo 
įtakos svoriai 
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Informacijos paskirstymo srautai

55%38%

7%

Kūno kalba Balsas Tekstas

Metapranešimas dažnai yra žymiai svarbesnis, negu verbalinis pranešimas!  



Žinoma, galvok “ką”, bet dar labiau 
apgalvok “kaip”!   J.V. Getė 
 

 

• Metapranešimai                   nesąmoningai 

 

• Žodžiai                                    sąmoningai  
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Efektyvi kalba 

• Kalbėjimo greitis ir pauzių kiekis 

• Kalbėjimo garsumas 

• Balso kokybė 

• Tarimas ir artikuliacija 



Pagrindinės oratoriaus 
laikysenos 

• Klasikinė oratoriaus laikysena: 
 Kojos pečių plotyje. 
 Pėdos į išorę – 30-40 laipsnių kampu. 
 Kojos per kelius tiesios (remiamės abiem kojom). 
 Viena koja per pusę pėdos į priekį. Kūno svoris 

60% perkeliamas ant priekinės kojos. 
 Stovime tiesiai. 
 Pridedame komforto. 
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Kūno padėtis nusako 

žmogaus vidinę būseną: 
• - Tiesi kūno padėtis - 

asmuo jaučia, jog 
kontroliuoja situaciją, neturi 
jokių slaptų motyvų, pasitiki 
savimi. 

• - Pasvirusi į priekį - 
suinteresuoto pašnekovu, 
norinčio suteikti sakomai 
informacijai stiprumo, 
norinčio valdyti kitus. 

• - Atsilošusi atgal - 
žmogaus, rodančio 
abejingumą, galbūt 
pasiruošusio duoti atkirtį, 
neryžtingo ar nepasitikinčio. 

 



• - Susikūprinusi - 

neryžtingumas, svyravimas 

tarp dviejų tendencijų: 

kuklumo ir norėjimo. 

• - Palinkęs į priekį, bet 

susikūprinęs - dvilypis 

nusiteikimas, polinkis 

atsižvelgti į kitus, 

santūrumas. 



Nekryžiuokite rankų ir 
kojų 

Rankos surakintos 
už nugaros. 
Rankos kišenėse. 
Rankos prieš save 
“tikrinam vyriškumą” 
Dešinė ranka  
apkabina kelis kairės 
rankos pirštus. 
 



Rankų svarba 

komunikuojant 

 



Tinkama rankų padėtis 

 

Rankos ramiai nuleistos prie kūno. 

Rankos “namuku” pilvo lygmenyje. 

Rankų pirštai sunerti priešais save 
pilvo lygmenyje.  

Vienas delnas padėtas ant kito pilvo 
lygmenyje. 
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Gestai - parazitai 

 

• Nosies judinimas 

• Smakro 
čiupinėjimas 

• Pakaušio kasymas 

• Daikto sukinėjimas 
rankose 

 

 

• Žiedo sukiojimas 

• Plaukų sruogos 
sukimas apie pirštą 

• Nematomų dulkelių 
nupurtymas nuo 
drabužių 

• Monetų ar raktų 
barškinimas 
kišenėje 
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Gestas turi atspindėti mintį į harmoningas jis ar kvailas priklauso nuo to,  

protingas aktorius ar ne.     Sara Bernar 



Gestų reikšmės 

Smilius, nutaikytas į kitą reiškia puolimą ar 

priešiškumą. Juo galima nurodyti, grasinti. 

Sugniaužtas kumštis simbolizuoja savo aplinkos ir 

argumentų jėgą, įsitikinimų tikrumą. 

Delnai žemyn - kvietimas nusiraminti. 

Delnai į išorę - sutikimas, kvietimas baigti kivirčą. 

Delnai į viršų – prašymas. 



Gestų reikšmė II: 
- Delnai vienas prieš kitą - sutikimo rodymas. 

- Rankos “varpeliu” - pasitikėjimas savo kalba. 

- Galūnių sukryžiavimas - barjero gestai. 

- Kalbėdamas prisidengia burną ranka, kartu 

pirštu paliesdamas nosį - meluoja, ranka 

bandoma sulaikyti melą. 

- Glosto skruostą, žvilgsnį nukreipdamas į šalį - 

nenuoširdus, arba jūs jam įkyrėjote. 

- Liečia ausį, timpčioja - nebenori klausyti, 

mieliau pats šnekėtų. 

 

 



Gestų reikšmė III: 

- Klauso delnu parėmęs skruostą - jam nuobodu. 

- Barbena pirštais į stalą - nekantrauja. 

- Glosto, laiko už smakro - priimamas sprendimas. 

- Sėdi sunėręs rankas ant krūtinės - su jumis 

nesutinka, nors žodžiais to gali ir nesakyti. 

- Klausydamas pakreipė galvą į šoną - jūsų kalba 

sudomino. 

-   Jeigu galvą palenkė žemyn - jums nepritaria. 



Kai kalbate kūno kalba, kalbėkite 

viršutine kūno dalimi 

• Kojom kalbėti 

nereiktu   

• Judesių amplitudė 

neturėtų būti 

l.didelė 



Suvokite gestus, kurie padeda perteikti 

informaciją  

• 1, 2, 3; 

• Sukti ratu ranką; 

• Laipteliai; 

• Amplitudė/ 

• dydis; 

• Svarbu. 



Nebijokite užimti erdvę 



Tarpasmeninė erdvė: 

• - Žmonės pasirenka tarpasmeninės erdvės lauką 

priklausomai nuo pokalbio temos, pokalbio 

vietos ir laiko. 

• - Psichologiškai asmeninė erdvė nusako 

emocinius santykius tarp žmonių. 

• - Tarpasmeninės erdvės kitimas taipogi nusako 

emocinį santykių kitimą. 

• - Priartėjimas gali reikšti sutikimą, nuoširdumą, 

laisvumą, potraukį. 

• - Nutolimas gali reikšti nesutikimą,        

• - Neįsipareigojimą, baimę, uždarumą. 



Atpalaiduokite pečius 



Kūno valdymas 

• Kvėpavimas 

 

 

 

 

• Principas – pakeitus būdingą baimei 
kvėpavimą į bet kurį kitą, mes pasijusime 
žymiai geriau.  
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Aktyvus klausymasis 

Kam dabar  

šito reikia? 



Linksėkite galva, kai 
kalba dalyviai 



Parodykite, kad klausotės 

• Mhm; 

• Uhu; 

• Taip. 

 



Perfrazuokite klausimą 

• Ar aš supratau jus teisingai.... 

• Jūs norėjote paklausti... 

• Jūs kalbate apie... 

•  + atsakymas 

• Taip pat: 

• Prašykite pakartoti 

• Perfrazuokite 

•         Apibendrinkite 



Klauskite papildomų klausimų 

norėdami detaliai atsakyti  



Kas trukdo išgirsti: 

 

• Emocijų banga 

• Ignoravimas 

• Įkyrus klausinėjimas 

• Hipotezių kėlimas 

• Girdėjimas tai, ką nori 

išgirsti 



Aktyvus akių kontaktas 

 



Išlaikykite akių kontaktą, 
bet nežiopsokite 



Bendraudami su grupe, nežiūrėkite 
visą laiką į vieną žmogų 

• Užtikrinkime, kad visus 
žmones auditorijoje matome  

• Savo žvilgsniu visus 
“maitinkime” vienodai 

• Dėmesį visiems esantiems 
auditorijoje dalinkime 
tolygiai 

• Darykime taip, kad 
kiekvienam žmogui 
auditorijoje atrodytų, kad 
bendraujame būtent su juo  

• Žiūrėkime į žmogų, kol 
užmezgame kontaktą. 

 



Šnekėdami su individu 
stenkitės išlaikyti akių kontaktą 

• Atsakydami į klausimus žiūrėkime į visą 
auditoriją (30% dėmesio uždavusiam 
klausimą ir 70% likusiai auditorijai); 

 

• Darykite pertraukas kas 5 sek.; 
• Nenuleiskite akių žemyn; 
 



Kai klausotės, naudokitės 
trikampio metodu 

• Žiūrėkite į vieną akį 5 sek., po to į 
kitą 5 sek., tada į lūpas. 

• Rekomenduojama naudoti šią techniką 
kartu su aktyvaus klausymosi 
technikomis – galvos linksėjimu, 
pritarimu. 



„Akys strėlės” 
• Klausydami ir šnekėdami – tai 

sustiprina įvaizdį, kad Jūs laikotės 
savo nuomonės. 

• Taip Jūs  

sukuriate 

įtampą. 



Akys mus išduoda 

jeigu užsimerkiame 2-3 sekundėms, 

pašnekovas pajaučia, kad mes nenorime 

šiuo metu čia būti. 



Apie balsą: 

Balso ypatybės: 

- Balsas perduoda energiją, susijaudinimą, 

entuziazmą. 

- Intonacija nusako kalbančiojo santykį su 

sakoma informacija. 



Kalbėjimo ypatybės: 

 

- Balso tonas – kalbėk žemai. 

- Kalbėjimo tempas – daryk pauzes. 

- Kalbėjimo ritmas – pabrėžk frazes. 

- Skyryba kalboje – kvėpuok tolygiai. 

- Aiški kalba – praverk burną. 



Iškalbos metodai: 

• Pauzės. Skirtingose vietose ir įvairaus ilgio. 

• Žodžiai. Tam tikrų žodžių ryškesnis, 

garsesnis ištarimas. 

• Intonacija. Ironiškai, rimtai, klausiančiai, 

piktai, ramiai, švelniai. 

• Pasyvi – aktyvi formuluotė.  

• Ilgo sakinio suskaidymas į kelis trumpus. 

• Pakartojimas. Padeda užakcentuoti. 


