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ŠVENTĖ SKIRTA TARPTAUTINEI VAIK Ų GYNIMO DIENAI PAMIN ĖTI 

„VANDUO VASAROS VAIK Ų ŽAIDIMUOSE“ 

2019-06-05 

Tikslas: tobulinti (s) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos 
specialistų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, taikant sėkmingos partnerystės modelį ir 
praktiškai patikrintus ugdymo metodus. 

Uždaviniai: Organizuoti savo įstaigoje vaikams ir bendruomenei šventę, pateikiant užduotį ir 
žaidimus su vandeniu, saulės malonumais bei derinant judesį, žodį ir ritmą. 

Dalyviai:  „“Ežiuk ų“ gr. ugdytiniai, tėveliai. 
Priemonės: skėtis didelis, baseinai, guminiai žaisliukai, kamuoliukai, akmenukai, spalvoti 
kibiriukai,  jogurto indeliai, kaštonai, gelbėjimo ratai, gaudyklės, rinkinys: žuvytės ir meškerios, 
žymekliai, 2 maži lankai. 
 
Eiga 
 
Vasarėlė jau atėjo 
Iš šiltų šiltų kraštų  
Vėl mes šoksime pievelėj, 
Vėl mes žaisime kartu 
 
Tarptautinė vaikų gynimo diena – puiki proga visiems kart praleisti laiką, pažaisti, pasidžiaugti 
pirmomis vasaros dienomis ir jų teikiamais malonumais: vandens ir saulės pramogomis. 
 
Apšilimas. 
Flashmobe „Laikas keltis“. 
Vaikai šoka pagal muziką ir rodomas judesius. 
 

   
 
 
 
Žaidimai 

I.  Judrus žaidimas „Saulė ir lietus“ 
Kai „šviečia saulė“ visi bėgioja, šokinėja, ropoja. Kai „lyja lietus“ - auklėtoja pyla iš vandens 
žarnos, vaikai slepiasi po skėčių. 3-4 kartus.  
 



 

 
 

II.  Žaidimai baseine
1. „Žvejai“  

I VARIANTAS. 
Gaudo žuvytes meškere. 
II VARIANTAS. 
Gaudyklėmis gaudo mažus guminius žaisliukus, žuvytes
 

 
 
 

2. „ Kas pataikys
I VARIANTAS. 
Baseine plaukia gelbėjimo ratas, o vaikai bando pa
II VARIANTAS. 
Baseine plaukia jogurto indė
nuskandinti jo. 
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Žaidimai baseine (vaikai žaidžia po 4 min. ir keičiasi priemon

mis gaudo mažus guminius žaisliukus, žuvytes į kibiriukus. 

Kas pataikys“ 

jimo ratas, o vaikai bando pataikyti į vidų rato kamuoliukus

jogurto indėliai, o vaikai bando įmesti kaštonus, akmenukus

  

 

iasi priemonėmis) 

 

 rato kamuoliukus. 

, akmenukus į indėlį, kad 
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III.  Estafetės. 
1. „Kas greičiau“  

Vaikai sustoja į 2 komandas. Pirmieji žaidėjai turi gelbėjimo ratus. Už 4m stovi baseinas.  Po 
signalo užmauna ratą ir bėga iki baseino, apibėga jį ir grįžta atgal perduoda ratą kitam žaidėjui. 
Estafetė baigta kai visi žaidėjai pakartos užduotį. Laimi komanda  greičiausiai atlikusi užduotį. 
 

   
 

2. „Surink akmenukus“  ( įlipus į baseiną arba ne) 
 Vaikai sustoja į 2 komandas. Pirmieji žaidėjai turi kibiriukus. Už 4m stovi baseinas ten primėtyta 
akmenukų. .  Po signalo pirmieji žaidėjai  bėga iki baseino, įlipa ir suranda akmenuką , deda į 
kibiriuką ir grįžta atgal perduoda kibiriuką kitam žaidėjui. Estafetė baigta kai bus surinkti visi 
akmenukai. Laimi komanda  greičiausiai atlikusi užduotį.  
 

   
 
 

3. „Neišpilk“( mergait ės- berniukai) 
I VARIANTAS. 
Vaikai sustoja į vieną eilę su jogurto indeliais. Už 5m baseinas. Po signalo visi bėga iki baseino 
semia indeliu  vandenį ir greitai grįžta atgal. Laimi tas kuris atbėgs pirmas ir kas daugiau atneš 
vandenį. 
II VARIANTAS. 
Vaikai sustoja į vieną eilę su pripiltais jogurto indeliais. Už 5m baseinas. Po signalo visi bėga iki 
baseino su pilnu indeliu  vandens, išpila į baseiną ir greitai grįžta atgal. Laimi tas kuris atbėgs 
pirmas.  
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IV.  „Maudyn ės“  
V. „Pasivaikščiojimas basakojų takeliu“- Kneipo takas. 

Vaikai- mergaitės- berniukai  paeiliui maudosi baseine ir eina basakojų takeliu. 5 min. 
 

  
 

Vaikų mintys: 
Otilija „Ežiuk ų“ gr. „Mes taškėmės. Žaidėm- žuvytes gaudėm, akmenėlius mėtėm, šokom šokį, 
buvo linksma“. 
Mėlita „Ežiuk ų“ gr. „ Mes taškėmės baseine, bėgiojome estafetes- kas greičiau surinks akmenėlius, 
atneš vandenuką“. 
Nojus „Ežiukų“ gr . „Lauke mes žaidėm, sportavom, žvejojom, gaudėm žaisliukus su gaudyklėm, 
maudėmės baseine. Smagų“.  

 
 
 
 

 
Literatūra. 
1. Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“, 2015. 
2. Auklėtojos kūryba. 


