
      Siūloma veikla : siūlome su vaikais pažaisti šiuos žaidimus. 

Margučių slėpynės 

                     

 Kaip žaidžiama? Jei tik orai leidžia, šį žaidimą smagiausia žaisti lauke, tačiau margučius 

galima išslapstyti ir namuose. 

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 ranka, su kitu kamuoliuku. 

Burbulų lavina 

    Į vienkartinį puodelį įpilkite ekologiško indų ploviklio ir vandens.  Įmerkite šiaudelį ir 

duokite vaikui pūsti. Jam tikrai patiks šis užsiėmimas. 

Morka zuikiui 

       Išdėliokite ant grindų morkas ir bulves (žaislinę ar tikrą) ir pasodinkite prie vaikiško staliuko 

zuikutį.   Pasiūlykite vaikučiui greitai greitai darže zuikučiui surinkti tik morkytes.                                             

Sūpynės po stalu 

      Vaikai labai mėgsta sūpynes, o blogu oru galite pasidaryti namuose. Sūpynėms po stalu 

reikės paklodės ir stalo. Tai lengva pasigaminti, o vaikams suteikia daug džiaugsmo. 



                                             

 

Siūlome pažaisti pirštukų žaidimus:       

                               Į mišką išėjo šitas pirštukas 

                               Šitas pirštukas surado grybuką 

                               Šitas pirštukas virė ir kepė 

                               Šitas duonelę sviestu tepė 

                               Na, o šitas –suvalgė grybuką 

                                           Štai todėl jis didelis NYKŠTUKAS. 

Adresu : https://www.youtube.com/watch?v=moxb3X-RfYM                    
         

 Paukščiukai ir lizdeliai 

 

      Jūs ir vaikas – paukščiukai. Vaikštote po kambarį, mojuojate sparneliais, ieškote kirmėliukų, 

lesate   juos ir pan. Kai Jūs pasakysite "Lietutis prasidėjo!" – paukščiukams reikia greitai greitai 

skristi į savo lizdelius (lankus, išdėliotus ant grindų, arba kėdutes). 

 

      Siūlome pažaisti žaidimą, kuris skatins vaikučius gerti daugiau vandens. Leiskite mažyliui daryti 

viską           pačiam, galite padėti supjaustyti produktus. Vaikui duokite nedidelį, permatomą indelį. 

Tegul jis į jį pripila vandens. Vandeniui paskanauti tiks įvairūs vaisiai, daržovės. Vieną dieną tegul 

mažylis išbando, koks vanduo su citrinomis, agurkais skonis, kitą – su mėtomis, salierais ar ridikėliais, 

dar kitą su apelsinais, obuoliais. Vaikas gali pats kurti savo skanaus vandens receptus ir darinius. 

 

  Leiskite vaikams pilstyti vandenį. Užleiskite vaikui vonios kambarį ar duokite kamputį virtuvėje. Į 

vieną indą pripildykite vandens, o kitą pastatykite tuščia. Mažyliui duokite šaukštelį, šaukštą ar 

samtį- tegul vaikas perpila vandenį į tuščią. Arba galite duoti užduotį šaukšteliu išrinkti dubenyje 

sumaišytas pupeles ir žirnius ir sudėti juos į atskirus indelius. 

 

Jeigu namuose turite plastelino, pasiūlykite vaikams juo piešti. Reikia atsignybti mažą gabalėlį 

lipnios   masės ir piršteliu braukti norima kryptimi-taip ant popieriaus atsiras ,,dažų potėpiai.‘ 

 

   Galima pažaisti ir su skalbinių segtukais. Tegul vaikas papuošia krepšelio ar pagalvės kraštus 

arba kažką sugnybia, nuneša į kitą vietą ir prisega. 

https://www.youtube.com/watch?v=moxb3X-RfYM


     Smagių žaidimų. Lauksime nuotraukėlių, filmuotos medžiagos kaip sekėsi mūsų mažyliams. 

 

 

                                                          
 


