
Sveiki, vaikai ir tėveliai! 

 

Džiaugiamės, kad visi taip aktyviai bendraujame ir 

nepamirštame vieni kitų. Ačiū už Jūsų laiškus, nuotraukas, video! 

Smagu ne tik skaityti, kaip Jums sekasi, tačiau ir Jus pamatyti Zoom 

pokalbiuose. Be to, džiugu, kad aktyviai dalinatės mintimis Padlet 

skelbimų lentoje.  

Šios savaitės tema/idėja „Žaidimų aikštelėje“. Žaidimai 

yra neatsiejama kiekvieno žmogaus vaikystės dalis: žaidžiant 

žaidimus, mes augame ir mokomės. Kas jums yra žaidimai? Kokius 

labiausiai mėgstate? Pasidalinkite savo idėjomis.  

Šios savaitės temą/idėją skiriame šeimai, kadangi šį 

penktadienį (gegužės 15 d.) švęsime Šeimos dieną.  

  

 

 

 



SAVAITĖS TEMA/IDĖJA 

„ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖJE“ 

Gegužės 11-15 d. 

SAVAITĖS UŽDAVINIAI: 

 Žaisdamas įvairių tipų žaidimus, stengsis laikytis taisyklių, 

atsižvelgs į kitų poreikius; 

 Žaisdamas komandinius, judriuosius žaidimus, dalyvaus 

estafetėse, stengsis tiksliai mesti ir pagauti kamuolį, kurti 

judesius; 

 Žaisdamas stalo žaidimus, gebės suskaičiuoti taškus; 

 Šokdamas ratelius, stengsis koordinuoti judesius, judėti darniai 

ir sutartinai su draugais.  

 Atlikti ,,OPA PA“ pratybų 8-14 lapų užduotis imtinai. 

SĄVOKOS IR SVARBŪS ŽODŽIAI: 

 Šaškės, šachmatai, domino, komanda, ratelis.  

TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS, LYGINIMAS, REZULTATAS.  



 

 

 

 

 

 

ŠIAI PUIKIAI SAVAITEI SIŪLOME IDĖJAS... 

Žaidimai gali būti žaidžiami ne tik namie, bet ir lauke. Be to, 

žaidimai būna įvairių tipų:  

 stalo žaidimai – loginiai, šeimos;  

 judrieji žaidimai – komandiniai, estafetės; 

 šokamieji žaidimai – šokių rateliai.  

 

ŽAIDIMAS „DOMINO“ 

 Šį žaidimą lengvai gali pasigaminti ir namuose. Panaudoję 

lauko akmenukus ar kartono figūrėles, galite smagiai žaisti savo 

šei

mos 

rate.  

  

 

 



ŠAŠKĖS 

 Tikime, kad dauguma šaškes turi namuose, todėl siūlome šį 

žaidimą prisiminti ir žaisti. Jei šaškių neturite, dalinamės idėjomis, 

kaip šį žaidimą galite pasigaminti.  

 

 Tikime, kad ir patys namie turite daugybę stalo žaidimų, tad 

pats metas juos ištraukti ir pažaisti.  

Pasidalinkite nuotraukomis, kaip Jums sekėsi. O gal kas žaidžiate ir 

žaidimą „Monopolis“? 

 

 

 

 



JUDRIEJI ŽAIDIMAI 

 O kokius žinote žaidimus su kamuoliais? Krepšinis, 

futbolas, lauko ir stalo tenisas bei visų žinomas žaidimas – kvadratas. 

Gal ką praleidome? Laukiame Jūsų idėjų...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

           LAUKO ŽAIDIMAI 

Šylant gegužei, siūlome savo 

kiemus paversti žaidimo aikštele. 

Pasiimame kreideles ir pirmyn! 

Sukurkime Raidelių labirintą ir 

nusipieškime žaidimą Klasiką.  



 

  

Nepamirškime ir gimnastikos: pažaiskime žaidimą Gumytę 

ir pašokinėkime per šokdynę.  

 

 

Taip pat kviečiame visus šokių rateliui „Jurgeli, Meistreli“, 

kurį paskutinį kartą šokome per Kalėdas su Kalėdų Seneliu... 

 

 



 

KONFLIKTŲ SPRENDIMAS 

Žaidžiant žaidimus, kartais kyla konfliktai. Gebėjimas juos 

spręsti yra vienas svarbiausių gebėjimų, padedančių įveikti kasdienius 

sunkumus. Labai svarbu mokėti spręsti konfliktus, rasti galimas 

išeitis, bandyti spręsti konfliktą pasirinktuoju būdu. Kaip priimti gerą 

sprendimą siūlome nepamiršti keletą taisyklių: „Nusiramink“, 

„Suprask problemą“, ,,Sugalvok daug sprendimo būdų“, 

,,Išsirink geriausią sprendimą“. Sugalvokite ir nupieškite, kokį 

sprendimo būdą pasirinkote? 

Taip pat dalinamės nuorodomis: 

 https://www.tavovaikas.lt/lt/pradinukas/g-14552-11-ramiu-

zaidimu-vaikams-kurie-patiktu-ir-suaugusiems 

 https://www.321zaidimai.lt/zaidimai-vaikams 

Linkime Jums gražių akimirkų bei linksmų emocijų, 

žaidžiant žaidimus šeimos apsuptyje. Lauksime Jūsų laiškelių bei 

nuotraukų adresu: voriukai.peledziukas@gmail.com.  

Nepamirškite sekti informacijos 

Padlet skelbimų lentoje bei dalyvauti 

Voriukų vaizdo pokalbyje per Zoom!!! 

Plaukite rankas ir likite sveiki! 😊 

Mokytojos: Elvyra, Lina ir Viktorija. 
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