
 

Sveiki, vaikučiai, 

birželio 1-12 d. siūlome temą/idėją 

„Sveika, vasarėle“ 

Pradėkite savaitę linksmai! 

Pasportuokite! 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 

Prisiminkite eilėraštuką: 

Pirštais pirštais bar bar bar. 

Delnais delnais dar dar dar. 

Kumščiais kumščiais bum bum bum. 

O alkūnėm dun dun dun. 

Rankom rankom klepu klepu, 

O kojelėm trepu trepu. 

Šiam gražiam eilėraštukui pagalvokite judesiukų  

 

Kūrybinė užuotėlė. Pabandykite pasigaminti pagal pavyzdį.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI


 

Žaidimai 

Kamuoliukai 

Jei turite spalvotų kamuoliukų, juos galite pakabinti tarp durų ir leisti vaikui 

numušinėti.  Kamuoliukai kabinami  naudojant siūlą ir lipnią juostelę. Numušimo būdas 

gali būti įvairus: su lazda, su kitu kamuoliuku. 

 

Lego galvosūkis 

Ant didelio lapo nupieškite atitinkamo dydžio konstrukcijos maketą. Pagal kaladėlių 

dydį ir spalvas vaikas turi sudėti iš lego tokias pat figūrėles. 

 

 

 

 



Kamuoliuko ridenimas 

Jums reikės kartoninių vienkartinių puodeliu ir teniso kamuoliukų. Vienkartiniai 

puodeliai priklijuojami lipnia juostele prie grindų. Kamuoliukai pastatomi kito kambario 

gale (už 1,5-2m) . Rungtyje turi dalyvauti mažiausiai du šeimos nariai. Tikslas: pučiant 

įkamuoliukus  nuridenti juos į vienkartinį indelį. Pirmasis įridenęs kamuoliuką laimi. 

Slėpynės 

Slėpynes žaisti moka kiekvienas ir namuose tikrai daug vietų, kur galima pasislėpti. 

Todėl siūlome visiems šeimos nariam prisijungti prie šio žaidimo. 

Gyvūnėlių loto 

Atsispausdinkite korteles su gyvūnų nuotraukomis ir sukarpykite. Korteles sumaišykite 

ir traukite po vieną. Žaidimo tikslas: suvaidinti ištrauktą gyvūną, kad kiti atspėtų. Šis 

žaidimas tinka žaisti  su 3-jų metų vaikais. Vaikai gali pamėgdžioti gyvūnų garsus. 

 

Labirintas 

Iš tualetinio popieriaus ritinėlių sukurkite labirintą, kuriuo ridensis kamuoliukas. Kad 

labirintą būtų patogiau klijuoti, naudokite iš abiejų pusių limpančią lipnia juostelę 

Piešiančios mašinėlės 

Patogiausia piešti ant rulono popieriaus,  tapeto, kuris išsivynioja per visą kambarį. Prie 

mašinėlių lipnia juosta priklijuokite flomasterius ir vaikai greitai sugalvos, kaip smagiai 

su šiomis mašinėlėmis žaisti. Galima padaryti kalniuką, nuo kurio riedės mašinos, 

brėždamos spalvotą liniją 

 



 

Avižų smėlio dėžė 

Jums reikės pakelio avižų ir fantazijos. Į didelį dubenį supilkite avižas ir duokite 

vaikams žaisti, vieni griebia šaukštus ir puodelius, indelius, kažką kepa. Kiti tiesia 

kelius ir konstruoja miestus. Svarbiausia, patraukite nuo vaikų darbo staliuko visus 

kilimus, nes dalis avižų atsidurs ant žemės, bet jas sušluoti  bus nesunku. 

 

Smagiai praleiskite laiką  


