
 

,,PIRŠTUKŲ ŽAIDIMAI SU 

GAMTINE MEDŽIAGA‘‘ 
 

 

                                                                  

 

 

 

 

„Siūlinukų“ ir “Mezginukų gr. 

aukl. Erika 

Priemonės: uogos, 

minkšti, švelnūs , 

spalvingi kamuoliukai, 

indeliai, plastikiniai 

saldainių dėklai ir 

darbštūs vaikučių 

pirštukai. 

Vaikai skynė po vieną uogytę 

nuo šakelių ir dėjo į indelius. 

Priskynę pilnus indelius uogų, 

vaikai jas dėliojo į skylutes - 

lovelius. Dėliodami kalbėjome 

apie uogyčių spalvą, formą. 

Kai neturime uogyčių, 

dėliojame spalvotus 

kamuoliukus. Taip 

lavėja pojūčiai – 

minkštas, švelnus. 



,,PIRŠTUKŲ ŽAIDIMAI SU 

MINKŠTAIS SPALVOTAIS                            

KAMUOLIUKAIS‘‘ 

  

   
 

 

 

 

 

              

 

 

 

  

„Siūlinukų“ ir “Mezginukų 

gr. aukl. Erika 

Priemonės: įvairiaspalviai, 

įvairaus dydžio ir spalvų, minkšti 

kamuoliukai, šaukštai, stiklinaitės 

su apklijuota spalvota juosta ir 

darbščios vaikučių rankytės. 

Vaikai šaukštais gaudė - kabino minkštus 

kamuoliukus, kad įsidėtų į savo dėžutę. 

Bandė nusakyti kokios formos, dydžio, 

spalvos tie kamuoliukai, ką jaučia 

liesdami.  

„Siūlinukų“ ir “Mezginukų 

gr. aukl. Erika 

Vieni rinkosi 

kuo įvairesnę 

spalvinę gamą, 

kiti – labiausiai 

mėgstamą 

spalvą. 

Dėliodami 
priemones, 

mankštino 

pirštelius, 

bendravo. 

Į stiklinaites vaikai taip pat 

rūšiavo kamuoliukus pagal 

spalvas. Dėdami kimšo juos 

pirštukais į mažas stiklinaites, 

spaudė rankytėse. 



              

                                                    
 

 

 

     

Priemonės: įvairiaspalviai, 

minkšti, kamuoliukai, 

skalbinių segtukai, nudažyti 

tualetinio popieriaus 

ritinėliai, indeliai vandeniui, 

grupės žaislai. 

Skalbinių segtukais 

bandė paimti mažus 

kamuoliukus iš dėklo ir 

įdėti į atitinkamos 

spalvos ritinėlį ar žiedą. 

Vaikai lavino pirštukus, 

o tuo pačiu, tai jiems 

padėjo lengviau pažinti 

ir įvardinti spalvas. 

 

Rūšiavo kamuoliukus 

rankytėmis pagal spalvas. 

 

„Siūlinukų“ ir “Mezginukų gr. 

aukl. Erika 



  

                                                 

 
  

 

Lavėjo smulkioji 

motorika, nes reikėjo 

panaudoti jėgą, kad 

išlaikyti pravertą 

įrankį imant 

kamuoliuką. Lavėjo 

dėmesys, ištvermė, 

susikaupimas. Kai 

kuriems pritrūko 

ištvermės, bėgo žaisti 

kitų žaidimų, o kai 

kurie nepasitraukė kol 

neįveikė užduoties. 

 

Pražydo gėlių pieva. 

Mažus kamuoliukus 

glaudė prie veiduko, 

dėjo, skirstė pagal 

spalvas. 

 

Priemonės: 

įvairiaspalviai, minkšti, 

kamuoliukai, 

vienkartiniai puodeliai, 

įrankis arbatai plikyti, 

gėlių žiedeliai. 

„Siūlinukų“ ir “Mezginukų gr. 

aukl. Erika 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Ruošiamės  

Kalėdoms ir 

puošiame 

eglutes mažais 

spalvingais 

žaisliukais. 

Priemonės: 

įvairiaspalviai, minkšti, 

kamuoliukai, 

kankorėžiai, plastikinis 

sustatomas saldainių 

dėklas. 

 

Stato eglutę iš detalių nuo didžiausio iki 

mažiausio ir dabina ją minkštais, 

spalvotais kamuoliukais. Detalės juda, 

tad reikia atsargumo, kruopštumo. 

Susikaupę kiša mažus rutuliukus tarp 

kankorėžio šakelių. Bando įkišti kuo 

giliau, kad laikytųsi ir neiškristų. 

„Siūlinukų“ ir “Mezginukų gr. 

aukl. Erika 



                       

 
                                   

    
       

 

 

 

Iš grupėje 

esančių  

kaladėlių 

statėme ne tik 

pilis ir bokštus. 

„Siūlinukų“ ir “Mezginukų 

gr. aukl. Erika 

Priemonės: 

įvairiaspalviai, minkšti, 

kamuoliukai, įvairūs 

grupėje esantys žaislai. 

 

Kiek 

džiaugsmo 

teikia teisingo 

atradimo 

jausmas. 



,,PIRŠTUKŲ ŽAIDIMAI SU MEDINIAIS 

PAGALIUKAIS‘‘ 

 
  

 

 

 

   
 

„Siūlinukų“ ir “Mezginukų 

gr. aukl. Erika 

Priemonės: 

įvairiaspalviai mediniai 

pagaliukai, kartoninė 

dėžė nudažytomis 

juostomis ir 

išbadytomis 

skylutėmis. 

 

Vaikai kaišiojo spalvotus pagaliukus į 

skylutes pagal atitinkamą spalvą. Taip 

lavėja smulkioji motorika, rankytės turėjo 

įgusti atlikti tikslumo reikalaujantį darbelį. 



     

           

 
  

„Siūlinukų“ ir “Mezginukų 

gr. aukl. Erika 

Priemonės: įvairiaspalviai 

mediniai pagaliukai, indeliai 

vandeniui, kartoninės kortelės su 

užduotėlėmis. 

 

Vaikai rūšiavo pagaliukus į indelius. 

Lavėjo akių žvilgsnis, siejamas su rankų 

judesiais. 

Vaikai stengėsi sudėlioti tokį 

patį vaizdą kaip kortelėje. 

Kuriems sekėsi labai gerai, 

pamokydavo ir draugus. 

Lavėjo erdvės, spalvų 

suvokimas ir bendravimas.  
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„Siūlinukų“ ir “Mezginukų gr. 

aukl. Erika 

Priemonės: įvairiaspalviai 

mediniai pagaliukai, saulytė, 

debesėlis, gėlytės, grupės žaislai. 

 

Vaikai stengėsi 

sudėlioti pagaliukus 

kiek galima tiesiau 

darydami gėlytėms 

kotelius, kelią 

mašinoms. Saulei 

dėjo spinduliukus, o 

iš debesėlio lijo 

lietus. 

  

 



PIRŠTUKŲ 

ŽAIDIMAI SU 

AUSŲ KRAPŠTUKAIS‘‘ 

 

      
 

       

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

„Siūlinukų“ ir “Mezginukų gr. 

aukl. Erika 

Priemonės: 

įvairiaspalviai ausų 

krapštukai, įvairios 

lentelės krapštukų 

kaišiojimui, 

kartoninės kortelės su 

užduotėlėmis. 

 

Vaikai kaišiojo, smaigstė ausų krapštukus į 

plastiliną, kartoninę dėžę, įvairius 

paveikslėlius su  skylutėmis. Tam reikėjo 

vaikų kruopštumo. Dėliodami priemones, 

mankštino pirštelius. Dėliodami ant 

kartoninių kortelių, turėjo surasti tokį patį 

ausų krapštuką kaip ir kortelėje. Užduotis 

sunki, tad tekdavo pasitarti su draugu. 

 

 


