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2019 01 29 
Tikslas:           Organizuoti aktyvią vaikų fizinę veiklą žiemos metu, teikti jiems džiaugsmą, gerą 
nuotaiką . 
Uždaviniai:    Skatinti fizinį vystymąsi, grūdinti ir stiprinti sveikatą; 
                         Ieškoti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo formų su vaikais. 
Dalyviai:         Ugdytiniai  „Pelėdžiukų“, „Skruzdėliukų“, „Ežiukų“,  „Boružiukų“, „Žiogelių“, 
„Bitučių“ grupių, pedagogai. 
Forma:            Šventė. 
Šventės veikėjai:  Vedančioji ir „Nykštukas“ kūno kultūros auklėtoja M. Borisenkova, ugdytiniai  ir 
pedagogai– „nykštukai“. 
Priemonės:         3 rogės su žaisliukais, 3 būgnai, žaislai - 3 paukščiai, parašiutas ir sniegas, 3 
minkšti kamuoliai, 3 snaigės ant pagaliukų, muzikinis įrašas „ Tuku tuku tuku“. 
Eiga. 
Visi sustoja į vieną didelį ratą. 
Vedančioji:  - Labas rytas, vaikučiai ir auklėtojos!  

Visur balta, visur šalta- 
Žemė apsivilko baltą paltą. 
O vaikučiai lyg nykštukai 
Pasipuošę  linksmai žais ... 

Kiek čia daug mano draugų – nykštukų. 
Pūgos šuoliuoja 
Per girią baltą. 
Linksmi nykštukai 
Ar jums nešalta? 
 Kad kiekviena diena būtų linksma, reikia linksmo šokio, linksmų žaidimų ir linksmų, gerų draugų. 
Esame geri draugai, nusišypsokime, skelbiu „Nykštukų linksmadienį“, nusijuokime kad nebūtų 
šaltą.  
O dar šie linksmieji žmogeliai, 
Šokti moka linksmai. 
Sukasi visi ratu 
Ir  po vieną, 
Ir po du. 

1. Šokis „Tuku tuku tuku Nykštukai“. 
 

   
 
 
Vedančioji:  - Bėkim, bėkim, 

Paskubėkim, 
        Ir žaidimus 

Jau pradėkim! 



 

2. Žaidimas „Nykštukai ir paukš
Auklėtojos bėgioja su „paukšteliais
 

 
3. Žaidimas „Ėjo Nykštukai per dirvon

Grupės sustoja paskui auklė
 Ėjo Nykštukai per dirvon
 Nešė būgną barabon
 Kai sugros, kai sugros 
 Visi Nykštukai b
Auklėtojos groja, o vaikai bė
 

 
Vedančioji: -  Žiema atrišo 

Ir beria sniegą
Pūga viską taip sumaišo,
O nykštukai  žaisti eina.

4. „Žaidimas su parašiutu
Vaikai eina ratu su parašiutu

- Bėga 
- Į kitą pusę

Auklėtojos beria sniegą ant parašiuto, vaikai 
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Žaidimas „Nykštukai ir paukš čiai“      „Pelėdžiukų“, „Žiogeli
paukšteliais“, vaikai gaudo, šokinėja stengiasi pagauti. 2 min.

  

jo Nykštukai per dirvoną“  „Skruzd ėliukų“, „Ežiuk
s sustoja paskui auklėtojas į 3 voras. 

jo Nykštukai per dirvoną 
ą baraboną 

Kai sugros, kai sugros  
Visi Nykštukai bėgios. 

tojos groja, o vaikai bėgioja- šokinėja – vaikšto.   Kartoti 3 kartus. 

   

Žiema atrišo savo maišą  
Ir beria sniegą iš dangaus, 

ą taip sumaišo, 
žaisti eina. 

„Žaidimas su parašiutu“ „Pelėdžiukų“, „Žiogeli ų“, „Bitu čių“ gr.
Vaikai eina ratu su parašiutu 

 pusę juda  
 ant parašiuto, vaikai „daro pūgą“ keliant parašiut

  

“, „Žiogeli ų“, „Bitu čių“ gr.  
ja stengiasi pagauti. 2 min. 

 

“, „Ežiuk ų“,  „Boružiuk ų“ gr .  

Kartoti 3 kartus.  

 

čių“ gr.  

“ keliant parašiutą aukštyn. 
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5. Žaidimas „Tvarka – netvarka“ „Skruzd ėliukų“, „Ežiuk ų“,  „Boružiuk ų“ gr .  
Kas greičiau sustos į 3 ratus, į 3 traukinukus. 
 

    
 
Vedančioji: - Oi tai šaltis tai šaltukai 
 Oi oi oi.... 

6. Žaidimas „Nykštukai ir šaltukas“ „Pel ėdžiukų“, „Žiogeli ų“, „Bitu čių“ gr. 
Vaikai stovi ratu ar būriu. Auklėtojos „šaltukai“. 

Oi tai šaltis tai šaltukai 
  Oi oi oi.... 

Šąla rankos ir veidukas      imituoja judesius 
Oi oi oi  
Nebijome mes šalčio  
Ne ne ne  
Ir bėgam nuo šaltuko 
Taip taip taip. 

Vaikai bėgs, o auklėtoja gaudys vaikus.    Kartoti 3 kartus. 
 

   
 

7. Žaidimas „Gaudynės“ „Skruzd ėliuk ų“, „Ežiuk ų“,  „Boružiuk ų“ gr .  
Auklėtojos su minkštais kamuoliais taiko į vaikus. 2 min. 
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Vedančioji: - Snaigės krinta 
Ant eglaičių, 
Ant nykštukų 
Kepuraičių. 

8. Žaidimas „Snaigės“  „Pelėdžiukų“, „Žiogeli ų“, „Bitu čių“ gr. 
Auklėtojos laiko pririštas snaigytes,  vaikai  bando pasiekti jas, galima pūsti ant snaigių. 2 min. 
 

   
 
Vedančioji: - Din-din-din per lygų lauką 

Dindi rogių skambaliukai, 
U-ka-ka nuo kalno švilpia 
Su rogutėmis nykštukai. 

9. Žaidimas – estafetė „Greitos rogės“ -„Skruzd ėliuk ų“, „Ežiuk ų“,  „Boružiuk ų gr. 
Vaikai sustoja vorele su rogėmis, ant rogių žaisliukai. Po signalo tempia roges. Kas greičiau? 
 

   
 

10. Žaidimas „Traukinukai“.  
Visi sustoja į traukinukus ir važiuoja atsiimti dovaneles. 
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Vedančioji: -  Nykštukai, ar nešalta jums? Dabar tai mums nešalta, o linksma ir smagu. 
Žiemužę baltą baltą visi Nykštukai  mylės. Ir turime jums dovanėlių. Dėkoju kad dalyvavote, 
žaidžiate, šypsojotės. 

Padėkų ir dovanėlių įteikimas. 
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