
Žaislai ne tik pramogai, bet ir ugdymui 

Kokia vaikystė be žaislų – įvairių formų ir spalvų, išmoningai pagamintų ir galinčių nustebinti kiekvieną 

vaiką?  

Tačiau kol vaikai tiesia rankas į ekranuose matytų filmų veikėjų figūrėles, nori naujausios mašinėlės ar 

žėrinčia suknele pasidabinusios lėlės, tėvams siūlome nepamiršti savo atžaloms pasiūlyti ir lavinamųjų 

žaislų. Svarbu suprasti, kai žaidimas ir žaislai nėra tik būdas vaikui praleisti laiką tuo metu, kai suaugę 

užsiėmę rimtesniais reikalais. Žaidimų metu mažieji mokosi, ugdo savo fizinius, socialinius ir emocinius 

gebėjimus bei kūrybiškumą, mokosi, tyrinėja pasaulį ir stengiasi suprasti, kaip veikia jį supanti aplinka.  

Žaisdami grupelėse (su broliu, sese, draugais ar darželio grupėje) vaikai mokosi bendradarbiauti vieni 

su kitais, pristatyti grupei savo pasiūlymus ir gerbti kito nuomonę. Tuo tarpu žaisdami vieni vaikai turi 

galimybę neribotai išnaudoti savo vaizduotę, ugdyti gebėjimą susikoncentruoti ties konkrečia 

užduotimi.  

Tad siūlome renkantis žaislus atkreipti dėmesį į naujo pirkinio naudą vaiko raidai. Štai keli patarimai, 

kuriais patariame vadovaujantis renkantis naują žaislą: 

1. Jeigu jūsų vaikas įsimylėjęs mašinėles, veikiausiai ieškodami dovanos ar norėdami pradžiuginti 

ieškosite dar vienos mašinėlės. Tačiau tam, kad žaidžiant būtų ugdoma kuo daugiau naujų 

įgūdžių yra labai svarbu žaislų ir žaidimų įvairovė. Gal vietoje dar vienos mašinėlės šį kartą 

nupirkite kaladėlių rinkinį, kuris leis vaikui pačiam susikonstruoti trasą jau turimoms 

mašinėlėms? 

2. Loginis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas yra labai naudingos savybės. 

Rekomenduojame kartais vaiką pradžiuginti ir nauju galvosūkiu, dėlione ar loginiu žaidimu, 

kurį galėtumėte spręsti ar žaisti kartu su savo vaiku – taip jis ne tik praleis savo laiką naudingai, 

bet ir jūs patys daugiau įdomaus laiko praleisite kaip šeima!  

3. Nenuvertinkite kompiuterinių žaidimų. Tiesa ta, kad dabar dažnai vaikams į rankas duodamos 

planšetės kai tėvai nori akimirkos tylos ir ramybės – ir tai nėra savaime blogas dalykas. Yra 

nemažai žaidimų, kurie lavina reakciją, refleksus, gebėjimą pastebėti smulkius objektus ir 

panašiai. Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad tinkamai parinkti kompiuteriniai žaidimai ugdo 

įgūdžius, itin svarbius tokioms kasdienėms veikloms kaip saugus vairavimas. Tačiau prieš 

duodami vaikui į rankas planšetę ar pasodindami prie kompiuterio pasidomėkite, ką veikas 

žaidžia ir atrinkite ne tik įtraukiančius, bet ir ugdančius žaidimus.  

O štai keletas žaidimų, kuriuos mes rekomenduojame: 

Mažyliams, kurie dar tik mokosi pažinti skaičius, raides, spalvų ir gyvūnų pavadinimus, 

rekomenduojame lavinamuosius kilimėlius. Tai gali būti ant grindų tiesiamas kilimėlis su ryškiais 

piešinėliais arba kilimėlis – dėlionė, kuriuo žaisdamas vaikas gali konstruoti paprastus objektus ir taip 

ne tik mokytis, bet ir lavinti savo fantaziją.  

Vaizduotės, kūrybiškumo ugdymui siūlome įvairius konstruktorius. Jaunesnio amžiaus vaikams puikiai 

tiks minkštų medinių kaladėlių rinkiniai – ryškios spalvos veiks stimuliuojančiai, tuo tarpu stambios 

detalės saugus pasirinkimas kai vaikas tokio amžiaus, kuomet tiesiog privalu paragauti viską, kas 

pakliuvo po ranka.  

Vaikui paaugus įsigykite LEGO kaladėlių – tai vienas populiariausių žaislų vaikams pasaulyje, ir ne 

veltui! Itin platus pasirinkimas, galimybė improvizuoti, kurti savo žaislus ir net ištisus pasaulius... Beje, 

šis žaidimas tiks ir darbo komandoje, derybiniams įgūdžiams stiprinti, kuomet leisite vaikui konstruoti 

kartu su bendraamžiais!  



Taupydami laiką ir pinigus, visus šiuos žaislus galite įsigyti internetu iš Pigu.lt – paskubėkite, nes šiuo 

metu taikomos LEGO kaladėlėms ir kitiems žaislams!  


