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spacialiųjų ugdymo(si) poreikių, nuotoliniu būdu

PIRŠTUKŲ ŽAIDIMAI



Mieli tėveliai

 Prigimtinis smalsumas Jūsų vaikutį ragina pačiupinėti viską, kas pasitaiko jo 

kelyje, ir tuo metu iš pirštų galiukų nerviniai impulsai keliauja į jo galvos 

smegenis gabendami daugybę nervinių signalų.

 Tą įvairovę galima pasiekti kryptingai lavinant Jūsų vaiko smulkiąją motoriką, 

o tam tikrai nereikia nei specialių priemonių, nei specialių žinių. Pakaks tik 

kūrybiškumo ir Jūsų paskatinimo.

 Pirštukų žaidimai stimuliuoja ne tik kalbos raidą, bet ir gerina pirštų, plaštakos, 

riešo, rankų–akių koordinaciją, ugdo dėmesį, atmintį, susikaupimą, kantrybę, 

padeda atpalaiduoti rankas.



Žaidimas ,,Kopūstėlis“

 Kopūstėlį mes kapojam (Vieno delno išorine puse „kapojame” į kito 

delno vidinę pusę). 

 Morkas skutam ir tarkuojam  (Delniuką pirštais braukom aukštyn žemyn).

 Beriam druskos kuo skubiausiai (Barbename pirštais į delniuką).

 Ir kopūstą mes suspausim  (Pirštukus suveriame ir suspaudžiame 

deniukus).



Žaidimas ,,Pirštukų vardai“

 Aš esu Nykščiukas, kur mano broliukas?(Rodome iškėlę vienos rankos nykštį.)

 Aš esu Nykščiukas, aš tavo broliukas (Parodome kitos rankos nykštį).

 Labas, labas, labas. (Abu nykščius sudedame kryžmai, o po to baksnojame 

abiejų pirštelių pagalvėlėmis ir bučiniu imituojame bučinio garsą).

 Aš esu Smiliukas, Kur mano broliukas? (Rodome iškėlę vienos rankos smilių).

 Aš esu Smiliukas. Aš tavo broliukas (Parodome kitos rankos smilių).

 Labas, labas, labas. (Abu smilius sudedame kryžmai, o po to baksnojame 

abiejų pirštelių pagalvėlėmis ir bučiniu imituojame bučinio garsą).

 Taip pat supažindiname ir visus likusius pirštelius.



Žaidimas ,,Žvėrelių namelis“

 Kas namelyje gyvena? (Delniukais vaizduojame stogelį)

 Meška krosnį kūrena… (Suglaudę delnus, virpiname pirštelius, imituodami 

ugnelę)

 Vilkas malkas kapoja… (Vieno delno išorine puse „kapojame” į kito delno 

vidinę pusę)

 Lapė šaukštus mazgoja… (Vienos rankos dviem pirštais patriname 

kiekvieno kitos rankos pirštelio pagalvėlę)

 Kiškis duoną raiko… (Vienos rankos pirštu (vis kitu piršteliu) braukiame į kitos 

rankos delną)

 Briedis žiūri ir galvą kraipo… (Vaizduojame žiūronus ir, pro juos žiūrėdami, 

kraipome galvą)

 Kas namelyje gyvena? Ką?



Žaidimas ,,Pupa“
 Žalią pupą sodinau, ją daržely auginau, 

 Opa opa opa pa tai pupelė tai pupa.

 Kas dienelę laisčiau ją, kad ji augtų vis žalia,

 Opa opa opa pa tai pupelė tai pupa.

 Lapai augo vis didyn, stiebas kilo vis aukštyn,

 Opa opa opa pa tai pupelė tai pupa.

 Ji didžiausia iš visų, siekia kraštą debesų,

 Opa opa opa pa tai pupelė tai pupa.

 Prašom, prašom pamėgint, lipt ir pupą tą nuskint,

 Opa opa opa pa tai pupelė tai pupa.

 Kas prilips lyg pat dangaus, tas ir pupą valgyt gaus,

 Opa opa opa pa tai pupelė tai pupa.

Šis žaidimas skirtas vyresniems vaikučiams, o judesiukus rasite įsikėlę šią nuorodą.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=M92-
lK_sGhI&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=M92-lK_sGhI&feature=emb_logo


PAGIRKITE VAIKUS UŽ JŲ PASTANGAS, PASIDŽIAUKITE 

KARTU,

VEIKLAS ĮAMŽINKITE IR PASIDALINKITE NUOTRAUKOMIS.

PADĖKITE VAIKAMS PATIRTI SĖKMĘ.

KŪRYBINGO LAIKO KARTU SU VAIKUČIAIS!!!

Nuotraukų laukiame el. paštu

parodele@kaunozaliakalniold.lt




