
 

  

Tarptautinė šeimos diena –  minima 

gegužės 15 dieną.  Jungtinių Tautų 

organizacijos sprendimu, ji minima nuo 

1994 metų. JTO iniciatyvai pritaria ir 

Tarptautinė Kolpingo draugija. Pasak 

Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinės 

sekretorės Linos Kalibataitės, žmonėms 

visame pasaulyje reikia šeimos – nepaisant 

to, kokią vietą šeima užima visuomenėje.  

 

  
Tradicijų kūrimas, palaikymas, šeimos 

švenčių paminėjimas yra labai svarbūs 

aspektai, kurie stiprinimą, todėl labai 

svarbu nepamiršti švęsti tokių dienų.  

Tradicijos gali būti ir nuostabūs maži 

dalykėliai, kurie dažniausiai nereikalauja 

specialaus elgesio, ypatingų įvykių, 

tačiau sukelia jausmus, nusėda atmintyje, 

kuri leidžia vėl ir vėl juos patirti. Jos 

atskleidžia, šeimos vertybes ir gyvenimo 

prioritetus. Šventės, tradicijos, unikalūs 

jūsų šeimos ritualai, tai yra tie dalykai, 

kurie sukelia ryškias, malonias emocijas. 

Gal net prisimenate jų kvapą, 

skambėjusią muziką, artimųjų juoką.  

 

 Ką veikti per ŠEIMOS DIENĄ? 

Ši diena gali būti skirta nuotraukų 

peržiūrai ir istorijų pasakojimui, kodėl 

man tokia brangi šeima? ... arba 

aptarus dienos planus, kurie, be abejo, 

skirti tik šeimai, paskambinus seneliams 

ir močiutėms, pasveikinus juos su 

gražia diena, parašius žinutę brangiam 

draugui, kuris taip pat yra šeimos dalis. 

Be jokio skubėjimo supynus gražiausias 

kasas (taip pat ir mamai, ir net tėčiui), 

pasikutenus, papasakojus ilgas ir 

įdomias istorijas iš savo nerūpestingos 

vaikystės, lipi iš lovos švęsti nuostabią 

dieną. Nesvarbu, kur – namuose ar 

pavasariniame parke, supantis ant 

sūpynių, ar kepant drauge pyragą – bet 

kupiną karštų apsikabinimų, šypsenų ir 

šiltų žodžių…  

 

O dar šią dieną mes siūlome 

praleisti visiems kartu žaidžiant 

žaidimus! 

 



 

 

Žaidimas su vaikais – tai kertinis šeimos 

pamato akmuo, svarbus tiek vaikams, tiek 

tėvams. 

 Žaidimai šeimoms padeda bendrauti, 

sutvirtina tėvų ir vaikų santykius (95 proc.) 

Šeimos, kuriose skiriama daugiau laiko 

žaidimams su vaikais, yra laimingesnės ir 

patiriama mažiau streso.   

Žaidimo naudos : 

1. Malšina stresą ir skausmą. 

2. Pramoga, skatinanti sportuoti.  

3. Formuoja socialinius įgūdžius.  

4. Aštrina regėjimą. 

5. Stiprina šeimos ryšį.  

6. Lavina bendravimo ir kūrybos 

įgūdžius. 

7. Lavina emocinį intelektą. 

8. Žaidimas suteikia vaikams, šeimoms 

ir net visai visuomenei laimės ir 

gerumo jausmą. 

 

 

Žaidimų idėjos : 

Žaidimas „ŽIRNIŲ MAIŠELIAI“ (septyni 

maišeliai pripildyti tikrų tikriausių žirnių). Žaidimo 

dalyviai du – šeši asmenys, arba galima smagiai 

pajudėti ir vienam. Maišeliai turi ne tik antistresinių 

galių, bet mėtomi į taikinį (kitos spalvos septintą 

maišelį, yra smagi ir atpalaiduojanti pramoga, kuri 

lavina taiklumą, yra azartiška ir suteikia pozityvių 

patyrimų. Laimėtojas visada – draugystė. 

Žodžių grandinė - pirmas žaidėjas pasako dviejų 

žodžių junginį, pvz.: gražus namas, kitas žaidėjas 

turi pratęsti žodžių junginį, jį pradėdamas 

paskutiniu prieš tai pasakytu žodžiu (gali skirtis 

žodžių linksniai), t. y. namas didelis, kitas žaidėjas 

gali toliau tęsti – didelis obuolys, toliau – obuolių 

pintinė ir t.t. Jei žaidėjas nesugalvoja greitai ką 

pasakyti, jis gauna baudos tašką. Taškus galima 

užsirašinėti, surinkęs sutartą baudos taškų skaičių, 

žaidėjas iškrenta. Laimėtojas – žaidėjas, likęs 

paskutinis.  

Žaidimas – Atspėk, ką sugalvojau? Žaidėjas 

mintyse sugalvoja kokį nors ar daiktą, ar gyvūno, 

augalo pavadinimą ir t.t. Sugalvojęs, žaidėjas 

garsiai pasako temą, pvz.:  gyvūnai. Kiti žaidėjai 

turi užduoti paeiliui po klausimą, o sugalvojęs 

žaidėjas turi atsakyti tik taip arba ne. Toliau 

žaidimą tęsia atspėjęs žaidėjas, jis sugalvoja žodį 

ir garsiai pasako temą. 

 

 

 

 

Šeimos peizažas 

Paimkite piešimo priemones, išdalykite visiems 

šeimos nariams po lapą. Susitarkite su visais, 

kad piešite peizažą, kuris drieksis per visus 

lapus, t. y. piešinys turi prasidėti viename lape ir 

tęstis kitame. Pastebėsite, kaip bus įdomu tartis, 

kas, kur ir ką turės piešti, kad išeitų norimas 

rezultatas. Esant norui, piešinius galima 

suklijuoti ant lapo ir įrėminti.  

Atspėk, kas aš – ant popieriaus kortelių 

surašomos žaidimo temos, kurias pasirenka 

šeima. Ištraukiama pirmoji kortelė ir garsiai 

perskaitoma jos tema. Pirmasis žaidėjas, 

netardamas nei žodžio, turi pavaizduoti kokį 

nors dalyką, susijusį su tema. Pavyzdžiui, jei 

tema – pasakos, vaikas gali vaizduoti žmogėdrą, 

princesę, nykštuką ar ką tik nori iš pasakų 

pasaulio. Visi šeimos nariai garsiai spėlioja, kas 

vaizduojama. Jie gali užduoti klausimus, tačiau 

vaidinantysis tegali jiems atsakyti „taip“, arba 

„ne“. Tas kuris teisingai įmena mįslę, tampa 

sekančiu aktoriumi. Žaidžiama tol, kol pilvus 

nuo juoko paskausta. 
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