
ŽAIDIMAI SU SEGTUKAIS, 

PUPELĖMIS IR MAKARONAIS 

KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS - DARŽELIS 

Logopedžių Rozitos, Daivos, Dianos, Danguolės  švietimo pagalba vaikams



LAIŠKAS TĖVELIAMS
Pirmieji keli gyvenimo metai – svarbiausias ir jautriausias laikotarpis,

per kurį intensyviausiai formuojasi už kalbą atsakingos neuroninės

jungtys. Zonos, atsakingos už rankų judesius ir už kalbą, mūsų smegenyse

gyvena kaimynystėje, viena šalia kitos. Todėl, jei padėsite savo vaikučiui

mankštinti ir miklinti pirštukus, skatinsite vystytis kalbinius įgūdžius ir

ruošite vaiko rankutes rašymui. Jūsų vaiko smulkiosios motorikos

lavinimas stimuliuos ne tik Jūsų vaikučio kalbos raidą, bet ir gerins jo

pirštų, plaštakos, riešo, rankų–akių koordinaciją, ugdys dėmesį, atmintį,

susikaupimą, kantrybę, padės atpalaiduoti Jūsų vaikučio rankas,

sumažina protinį nuovargį.



INFORMACIJA TĖVELIAMS

PRIKLAUSOMAI NUO TO, KOKIUS ŽAIDIMUS PASIRINKSITE, JUMS 

REIKĖS PASIRUOŠTI ŠIAS PRIEMONES:

 DUBENĖLIS (JEI TURITE STORESNIO KARTONO, GALITE 

IŠKIRPTI EŽĮ BE SPYGLIŲ AR PAUKŠTĮ), MEDŽIAGOS SKIAUTĖ  

IR SKALBINIŲ SEGTUKAI; 

 DU DUBENĖLIAI, SAMTELIS AR ŠAUKŠTAS, PUPOS, ŽIRNIAI; 

 VAMZDELIO FORMOS MAKARONAI, STORESNIS SIŪLAS AR 

VIRVELĖ, AKVARELĖ.



ŽAIDIMO ,,SEGTUKAI“ TAISYKLĖS

1. Paimkite skalbinių segtukus ir pasiūlykite vaikui prisegti juos 

aplink dubenėlio kraštą. 

2. Jei iškirpote ežį - prisekite jam spygliukus, paukščiui - uodegą. 

3. Segioti segtukus galima prie bet ko, kietesnio popieriaus lapo, 

pagalvėlių, servetėlių ir pan. 

4. Segtukus galima naudoti ir kaip pincetą – segtuku sugriebti 

audinio skiautę ir perdėti ją iš vienos vietos į kitą. 



ŽAIDIMO ,,PUPOS“ TAISYKLĖS

1. Pupas suberkite į didesnį indą, šalia pastatykite mažesnį indelį, 

vaikui duokite samtelį ar didesnį šaukštą. Vaiko užduotis yra 

paimti pupas, jas sudėti į samtelį ir perberti į mažesnį indelį. 

2. Norėdami pasunkinti užduotį į didelį indą suberkite skirtingo 

dydžio ir spalvų pupas (ar pupas ir žirnius) bei paprašykite vaiko 

jas išrūšiuoti į skirtingus indelius (žaisdami šį žaidimą nepalikite 

vaiko vieno, stebėkite, kad jis neimtų į pupelių į burną).



ŽAIDIMO ,,MAKARONAS“ TAISYKLĖS

1.Paimkite vamzdelio formos makaronus ir pasiūlykite vaikui juos 

suverti ant storesnio siūlo ar virvelės, pasidaryti ,,karolius“ ar 

,,apyrankę“. 

2. Kad jūsų gaminti papuošalai būtų gražesni, galite makaronus 

prieš tai nudažyti akvarele ar guašu. 

3. Kam dar nepavyksta verti ant siūlo, galite pasiūlyti verti ant 

šiaudelių. Jei neturite vamzdelio formos makaronų, tam galite 

panaudoti sukarpytus šiaudelius.



PAGIRKITE VAIKŲ DARBUS IR PASTANGAS, 

PASIDŽIAUKITE KARTU SU JAIS, DARBELIUS GALITE 

NUFOTOGRAFUOTI IR ATSIŲSTI MUMS ADRESU 

parodele@kaunozaliakalniold.lt

PADĖKITE VAIKAMS PATIRTI SĖKMĘ. 

KŪRYBINGO LAIKO KARTU SU VAIKUČIAIS!!!
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