
Šis lankstinukas yra skirtas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo vaikams. Jame 

yra pateikta pirštukų žaidimų, kuriuos 

žaidžiant: 

 lavinama smulkioji motoriką, kurių 

judesiai turi įtakos kalbos centro 

vystymuisi. 

 vystosi ritmo, rimo jausmas, 

muzikalumas; 

 padedama įsiminti naujus žodžius, 

pirštų “vardelius”, plečiamas 

žodynas (lengvai įsimena 

eilėraščius); 

 lavinama fantazija, noras kurti; 

 stiprinamas lytėjimo pojūtis, 

padedama pažinti save; 

 žadinamos teigiamos emocijos; 

 tarp žaidžiančiųjų sukuriama 

paslaptinga, žaisminga nuotaika, 

jaukumas; 

 padeda susikaupti ir ilgesniam laikui 

išlaikyti dėmesį. 

 

 

Pirštukų slėpynės 

(Rankos abi už nugaros) 

- Kur Nykštukas, kur Nykštukas??? 

- Štai ir aš (rankos ištraukiamos prieš save, 

rodomi du nykštukai) 

- Kaip tu gyveni??? 

- Ačiū, gerai (pirštai glaudžiami vienas su 

kitu) 

- Bėk šalin, bėk šalin (rankos slepiamos už 

nugaros.) 

Ir taip dainuojama kiekvienam pirštukui 

paskutinis posmas: 

- kur pirštukai - rodomi visi pirštukai ir 

t.t. 

 

 

Pirštukų šeima 

Pirštukų didelė šeima  

(braukiam savo ranka per delniuką). 

Susipažinkime su ja: 

Aš nykštys  

(sakom storu balsu su pasididžiavimo 

gaidele), 

O šitas – smilius  

(paprastu balsu), 

Aš didysis esu vyras!  

(vėl garsiau storiau) 

Gaila, vardo neturiu  

(gailiai gailiai), 

Aš mažylis juk esu.  

(linksmai plonai). 

 

 

 

Pirštukų mankšta 
Mano pirštai dirba, dirba, 

(galima ploti, barbenti į kelius, stalą) 

O pavargę bruzda, kirba. 

Po darbelio nuolatos 

(sugniaužti kumštukus ir vėl ištiesti keletą 

kartų) 

Pirštai prašosi mankštos... 

Štai – aukštai iškėliau nykštį, 

(rodyti atitinkamus judesius), 

O smaližius ėmė krykšti, 

Moja jis artyn didžiulį: 

-Tris kartus nulink, bičiuli. 

Ir bevardis krust pakrust: 

-Aš be vardo, bet vikrus. 

Ir mažylis strakt greta: 

-Ta mankšta mums sveikata. 
 

 

 

 

Kepam kepam blynelius 
Penki blyneliai čirškėjo keptuvėj 

(juda piršteliai)  

OOOooooop (visi suploja) ir iškrito 

vienas blynelis iš keptuvės (užlenkiam 

vieną pirštelį ir judinam keturis)  

Keturi blyneliai. čirškėjo keptuvėje (juda 

piršteliai). 

OOOooooop (visi suploja) ir iškrito dar 

vienas blynelis iš keptuvės  
(iki kol visi iškrenta ir keptuvėje nelieka nei 

vieno blynelio.) 
 

„Dangaus piršteliai“ 
Ant pirmo pirštelio (judinamas nykštys) 

Miega žvaigždelė. 

Ant antrojo ilsis  

Šviesioji saulelė (judinamas smilius) 

Ant trečio sūpuojas - švelnus debesiukas 

(judinams didysis) 

O ant ketvirto - tylus mėnuliukas  

(judinams bevardis) 

Ant tavo pirštelių – užsnūdo dangus  

(judinami visi penki pirštai ) 

Kai tu atsimerksi,  

Ir jis atsibus. 
 

„Varlytės žaidžia“ 
Šlep šlep (pliaukšenama delnais) 

Penkios varlytės, 

Miško balutėje, 

Mėgsta vartytis (rankos „šokinėja“ viena 

per kita) 

Viena – Greitukė (rodomas vienas pirštas) 

Kita - Straksiukė (rodomas kitas pirštas). 

O dabar sugalvok vardelius kitoms. 

(vaikai galvoja vardelius dar trims 

varlytėms – likusiems trims pirštams). 

 

 



Figūros iš pirštukų 

 
Namas 

 
Stalas 

 
Kėdė  

 
Tiltas 

 
Žiūronai 

 
Vėduoklė(Ežys) 

 
Lietus 

 
Tinklas 

 
Spyna 

 
Žirklės 

 
Medžiai 

(briedžiai) 

 
Tulpė 

 
Eglė 

 
Žuvytė 

 
Paukščiai 

 
Katė 

 
Meška  

Kiškis 

 
Gandras 

vaikšto 

 
Vištytė 

 
Gaidelis 

 
Sraigės namelis 

 
Katės (Panteros) 

nagai 

 
Lapė 

 

Pagal pateiktų figūrų paveikslėlius, vaikai 

gali vaidinti pasakas arba kurti kaukes 

pirštukams ir patys jas kurti.  
 

 

 

 

Pasakėlės pavyzdys: 
 

Vieną karštą vasaros dieną 
 

Kaitina saulutė. Prie ežero atsigerti ir 

maudytis skuba du maži kiškučiai. 

-Strykt pastrykt tra lia lia mes šokuojame 

drauge. 

Netoli ežero juos sustabdo ežiukai pu-pu-

pu. 

-Sustok, kiškiuk, vilkas ką tik ten nuėjo. 

Pasislėpė jie po krūmų, laukė ir žiūrėjo. 

Vilkas pilkas atsigėrė, pasimurkdė vandeny 

ir nubėgo sau mišku.  

Eis draugai prie vandenėlio, tik štai, 

sraigė, sujudėjo: 

-Negaliu daugiau paeiti, būkite geri - 

padėkit, panešėkit į pavėsį. Nunešė 

broliukai sraigę, vandenėliu ją palaistė ir 

nubėgo patys praustis, su ežiu pu-pu-pu. 

- Pušku pušku pušku tai smagu (rankomis 

rodyti taškymosi judesius). 

- Pušku pušku pušku, tai gaivu. 

-Šaltu tyru vandenėliu prausiame akutes, 

ausytes, nosytę, galvytę (rodyti prausimosi 

judesius). 

 

„Iki pasimatymo“ – pamoti kiekvienos 

rankos, kiekvienu pirštuku po vieną, po 

kelis kartus nuo savęs.  

Ate ate ate 
 

Lankstinuką paruošė  

sveikos gyvensenos ugdymo grupė: 

Irma Morkūnienė 

Danutė Kazlauskienė 

Aldona Ežerinskienė 

Daiva Austynienė 
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