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Kad pėdutės visada būtų geros nuotaikos, 

nepavargtų ir mus nuvestų, kur įdomu, mes 

galime joms padėti.  

 

Galime kartu pažaisti smagių žaidimų, kad 

pėdutės sustiprėtų ir pagreitėtų.  

 

Tai labai smagu!!!! 

Visų pirma, nusiaukime šlepetes, jei galim, nusiaukime ir kojines – taip matysime savo 

pirštukus . Nebūtina iš karto atlikti visų žaidimų, galima išsirinkti kelis. 

Pavaikščiokime pasistiebę ant pirštų 

galiukų, pabandykime būti kuo 

aukštesni. Galime pasimatuoti, kiek 

galime „paaugti“ pasistiebę . Taip 

pavaikščiokime kelis ratukus apie 

kambarį. 

 

Pirštukai pažais žaidimą – visi 

susispaudžia stipriai, o po to pabėga 

toliau vieni nuo kitų – kaip toli gali 

pirštukai išsiskirti? Pirštukus 

suspauskim, po to išplėskim plačiai 

plačiai, kaip matome paveikslėlyje. 

Taip kartokim 10 kartų.  

 

 

Jeigu mokam vaikščioti ant pirštų 

galiukų, gal išeis pavaikščioti ant 

pėdų kraštelių? Ar išeina išsilaikyti? O 

gal išeis apeiti visą didelį ratą apie 

kambarį? O dabar pabandykime eiti 

vidiniais pėdų kraštais .  

Kaip lengviau eiti? O pėdutės stiprėja. 
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Tikrai smagiai pavaikščiojom. Bet ar 

ėjom ant kulnų? Bus labai smagu, o dar 

smagiau, jei susikabinsime su mama, 

arba tėčiu, sese ar broliu ir kartu ant 

kulnų apeisime du ratukus apie kambarį 

ant kulnų .  

 

Reikės plastikinio dubenėlio ir kelių 

akmenėlių, rutuliukų ar kitų panašių 

daiktelių (tai net gali būti kankorėžiai). 

Užduotis – nenaudojant rankų 

akmenėlius nuo kilimo sudėti į 

dubenėlį. Sugriebiam kojų pirštukais 

akmenėlį – ir įdedam į dubenėlį. 

Galim patikrinti – dešinioji ar kairioji 

kojos greičiau surenka. Taip pat galim 

ir palenktyniaut, kas šeimoje greičiau 

sudeda akmenėlius .  

 

 

 

Pavyko surinkti smulkius daiktelius 

viena pėdute? Puikumėlis. O dabar 

stambesniems daiktams - tegul abi 

pėdutės priima iššūkį - perkelkime 

daiktą, laikydami jį abiejomis 

pėdutėmis . 

 

 

Kokie mūsų kojų pirštukai linksmi! 

Jeigu mūsų rankų pirštukai gali piešti, 

gal ir kojų pirštukai gali nupiešti 

šypsenėlę? Reikės piešimo lapo, 

pieštuko arba kreidelės ir meniškai 

nusiteikusių kojyčių . Suimkime 

pieštuką pirštukais ir pabandykime 

piešti ant lapo. O kas žino, kiek talento 

slėpė mūsų pėdutės…? 

 

 

Padėkime rankšluostėlį ant grindų. 

Pabandykime jį paimti kojų pirštais ir 

perduotį į ranką. Tada vėl padėkime ant 

grindų ir su kitos kojos pirštais 

perduokime į rankas. Dar po kelis 

kartus pasipraktikuokime šį smagų 

žaidimą .  
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O kojytės mūsų stiprėja . Pasiimkime 

nedidelį rankšluostėlį, patieskime ant 

grindų, ant krašto padėkime pėdą. 

Kulno nekeldami nuo žemės, pirštais 

pabandykime suraukti rankšluostį – 

jį visą pasikiškime po padu. Pirštukai 

turėtų judėti kaip greiti kirminiukai. 

 

Jeigu rankšluostėlį sutraukti po padu 

per lengva, galima ant jo krašto padėti 

kokį daiktą – kad ir knygą – taip dar 

labiau pastiprinsim pirščiukus . Kuri 

pėdutė stipresnė – kairioji ar dešinioji? 
 

 

Dabar darbuosis abi pėdutės kaip 

sesutės . Atsistokime patogiai ir tarp 

pėdučių suspauskime nedidelį 

kamuoliuką. Jei kamuoliukas 

suspaustas tvirtai, kelkime abu 

kulniukus kartu taip, kad pakiltų ir 

suspaustas kamuoliukas. Labai 

smagu, ir pėdutės kokios tvirtos – 

pakartokime 8 kartus. O jei patiko, 

kartokime dar daugiau. 

 

 

 

Mūsų pėdutės tikros stipruolės!! Dabar 

galime apsiauti kojinaites, galime likti 

basi. Pasimasažuokime pėdutes 

kamuoliuku – tai gali būti teniso, 

masažo kamuoliukas ar net kankorėžis. 

Viskas tinka . 
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