
Pirštukų ţaidimai- tai eilėraščiai, trumpos 

dainelės ar istorijos, kurių veikėjais tampa 

pirštukai.  

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. 

 

 

Meistraujame 
Vejam, vejam virvutes, (du pirštukus 

sukame vieną apie kitą; kartojant žaidimą 

pirštukai keičiami) 

Kalam, kalam vinutes. (vienu pirštu 

„kalame“ kitos rankos pirštų pagalvėles) 

Tuk tuk tuk, įkalam(„Kalame“ kumšteliais) 

Taukšt, taukšt prikalam. (paplojame, po to 

smiliumi paliečiame vaiko nosytę) 

 

Pirštukų šeima 

Pirštukų didelė šeima  

(braukiam savo ranka per delniuką). 

Susipaţinkime 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 maţylis juk esu.  

(linksmai plonai). 

 
 

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 ţvaigţdelė. 

Ant antrojo ilsis  

Šviesioji saulelė (judinamas smilius) 

Ant trečio sūpuojas - švelnus debesiukas 

(judinams didysis) 

O ant ketvirto - tylus mėnuliukas  

(judinams bevardis) 

Ant tavo pirštelių – uţsnūdo dangus  

(judinami visi penki pirštai ) 

Kai tu atsimerksi,  

Ir jis atsibus. 

 
 

„Varlytės ţaidţia“ 
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). 
 

 

„Miau“ 
Buvo 5 maţi kačiukai:(rodome rankos 

pirštukus) 

Šis pilkas, (rodome nykštį) 

Šis baltas, (rodome smilių) 

O šis juodas. (rodome didįjį pirštą) 

Šis mėgsta bėginėti. (rodome bevardį) 

Čia matote patį maţiausią, patį mieliausią. 

(rodome mažylį, kurį priglaudžiame prie 

skruosto) 
 

 



Kopūstėlis 
Kopūstėlį mes kapojam (savo ranka 

braukiame tarp išskėstų vaiko pirštelių) 

Morkas skutam ir tarkuojam (delniuką 

savo pirštais braukom aukštyn žemyn) 

Beriam druskos kuo skubiausiai 
(barbename pirštais į delniuką) 

Ir kopūstą mes suspausim (savo ir vaiko 

pirštukus suveriame ir suspaudžiame) 

 
 

 

Bičių namas 
Tai yra bičių namas. (iškeliame vieną 

kumštį) 

Tai yra bičių namas.(iškeliame kitą kumštį) 

Bet kur yra bitės? 

Palaukite, tuoj jos išeis: 

1,2,3,4,5. (skaičiuodami atlenkiame po vieną 

pirštą.) 

 

Lietaus lašai 
Penki linksmi lašeliai 

Jau krenta į ţemelę.(pirštukais barbename į 

grindis/stalą) 

Paprašysim lašelius, 

Kad pasakytų vardelius. 

Tuk – Tuk –Tuk –Tuk (nykštys), 

Tam – Tam – Tam – Tam (smilius), 

Tim – tim – tim – tim (didysis), 

Tik – tik – tik – tik (bevardis), 

Tip – tip – tip – tip (mažylis). 

 

 

 

„Iki pasimatymo“ – pamoti kiekvienos 

rankos, kiekvienu pirštuku po vieną, po kelis 

kartus nuo savęs.  

Ate ate ate 
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