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65 lauko žaidimų idėjos 

Kepti smėlio pyragus ar blynus - Gaudyti lietaus lašus liežuviu - Žaisti su 

stikliniais arba plastikiniais kamuoliukais - Auginti saulėgrąžą - Gulėti ant 

patiesalo ir stebėti debesis – Suptis - Suktis tol, kol apsvaigsta galva - Apkabinti 

medį - Surengti lėlių/ mašinėlių maudynes - Ieškoti lobio - Šokinėti per virvutę 

- Sukti lanką - Piešti tai, ką matai - Lipti į medį - Mėtyti frisbį - Pinti gėlių 

vainikėlius - Gulėti hamake - Plukdyti popierinius laivelius - Skaityti knygą - 

Sugalvoti, ką galima kolekcionuoti ir pradėti tai daryti - Piešti su plunksna - 

Piešti ant akmenų - Pastatyti palapinę - Pasigaminti žurnalą ir į jį klijuoti 

įvairius augalėlius - Ridentis nuo kalno - Dekoruoti smėlio pyragus - Skraidinti 

aitvarus - Priešpiečiauti lauke. Arba pusryčiauti. - Laistyti darže/ sode augančius 

augalus - Žaisti slėpynes - Spardyti kamuolį - Pūsti muilo burbulus - Piešti su 

kreida ant asfalto - Kuri istorijas su akmenimis - Piešti šešėlius (apvedžioti augalų 

ir daiktų šešėlius ant popieriaus) - Daryti „paslaptėles“ - Gaminti vabzdžių 

viešbutį/ namelį - Rasti 10 dalykų, kurie plaukioja vandenyje. Išbandyti! - Smėlio 

dėžėje ar po medžiais sukurti mini pasaulį savo žaisliukams - Iškylauti su visais 

savo žaisliukais - Gaminti stebuklingus smėlio rutuliukus - Iškasti griovius ir 

pastatyti tunelius smėlyje - Surengti iškylą - Daryti lapų ir gėlių įspaudus 

modeline ar plastiline - Susigalvoti visai naują žaidimą - Daryti lapų ir gėlių 

antspaudus su dažais/ guašu - Pastatyti kelius ir garažus mašinėlėms - Su 

suaugusiaisiais sukurti laužą - Pririnkti augalėlių, kuriuos vėliau užšaldyti vandens 

kubeliuose - Vakare stebėti žvaigždes, mėnulį - Rašyti smėlyje pagaliuku - 

Sukurti vietovės, kurioje esi, žemėlapį - Vabaliukų ar sraigių lenktynės - Tapyti 

ant tvorų ar asfalto vandeniu - Slėpti lobį - Taiklumui - mėtyti akmenukus į 

skardines arba plastikinius indelius - Surengti popierinių lėktuvėlių varžybas - 

Pasigaminti karūną iš lapų - Važinėtis dviračiu, paspirtuku ar balansiniu 

dviratuku - Vaikščioti per pasigamintą tiltelį (lenta pievoje arba ant akmenukų) 

- Tapyti ant didelių kartono lapų - Dekoruoti medį (dažais, siūlais, mezginiais, 

spalvotais popierėliais, ...) - Pasigaminti sparnus iš gėlių - Kurti žemės meną – 

Statyti smėlio pilis 
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