
Pirštukų galia 

Vaikus nuo mažens verta mokyti per žaidimus – masažuoti pirštuose esančius taškus, kuo 

įvairiau lankstyti pirštelius. Įvairūs pirštų judesiai veikia tam tikrus organus, jų darbą. Įvairūs pirštų 

žaidimai padeda mažiesiems suvokti bendrijos svarbą, priklausomybę vienas nuo kito. Kartu tai gali 

būti būdas atkreipti dėmesį į gamtos reiškinius, susipažinti su gyvūnais, aplinka.  

Pirštukų žaidimai lavina: smulkiąją motoriką, vysto ritmo, rimo jausmą, muzikalumą, 

padeda įsiminti naujus žodžius, pirštų „vardelius“, plečia žodyną, lavina fantaziją, norą kurti, stiprina 

lytėjimo pojūtį, padeda pažinti save, žadina teigiamas emocijas, tarp žaidžiančiųjų sukuria 

paslaptingą, žaismingą nuotaiką, jaukumą. Taip pat pirštukų žaidimai suteikia progą supažindinti 

vaikus su tautosaka. 

 

Pirštukų žaidimai 

• 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? 

• Pirštukų vardai 

Aš esu Nykščiukas, (Rodome iškėlę vienos rankos nykštį) 

Kur mano broliukas? 

Aš esu Nykščiukas, (Parodome kitos rankos nykštį) 

Aš tavo broliukas. 

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? (Taip pat supažindiname visus likusius pirštelius) 

• Pirštukai miega 

Šitas pirštukas nori miegelio, 

Šitas – atsigulė jau į lovelę. 

Šiam pirštukui akys merkias, 



Šis pirštukas miega, knarkia. 

Ššš… Tu, mažyli būk tylus, 

Nes gali pažadinti broliukus. (Lenkiame pirštukus po vieną) 

• Kačiukai 

Buvo 5 maži 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 mažiausią ir patį mieliausią. (Rodome mažylį, kurį priglaudžiame prie skruosto) 
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