
Mama, ar galiu?
Vienas žaidėjas (geriausia suaugęs) yra „mama“, o kiti – „vaikai“.
Sustatykite vaikus į vieną liniją o pats atsistokite maždaug už 10
žingsnių ir nusisukite. Vaikas klausia mamos ,,mama ar galiu”,
mama
,,sako gali du žingsnius (žingsniai gali būti nuo 1- 5,
arba vietoj žingsniu galima šoktelėti tuomet 1 – 2 šuoliukus), vaikas
paeina (ar šokteli ) du žingsnius link mamos. Mama atsisuka
pažiūrėti kuris vaikas pajudėjo, vėl nusisuka. Kitas vaikas vėl klausia
,,mama ar galiu” mama gali atsakyti ,,ne negali” tuomet vaikas lieka
stovėti vietoj. Žaidžiate tol, kol kuris nors vaikas pasiekia „mamą“.

Bėgantys krepšys 
Šiam žaidimui tereikės kamuolio. Žaisti galima pievutėje, miške, bet kur,
kur yra didesnis plotas laisvos vietos. Visi žaidėjai sustoja ratu, kurio
viduryje, rankose laikydamas kamuolį stovi vienas savanoris žaidėjas. Šis
žaidėjas tris kartus garsiai sako žodžius: gaudo, gaudo, gaudo. Sulig
trečiuoju pasakytu žodžiu, žaidėjas meta aukštyn kamuolį ir mesdamas
kamuolį pasako bet kurio žaidėjo vardą. Žaidėjas, kurio vardas buvo
ištartas, turi greitai stengtis sugauti kamuolį, o visi kiti žaidėjai tuo metu
išsilaksto į bet kurias puses. Kai pašauktasis vardu žaidėjas pagauna
kamuolį, vėlgi garsiai šaukia – stop. Tada visi turi sustoti toj vietoj, kurioj
buvo, kai išgirdo šūksnį stop. Pagavęs kamuolį žaidėjas pasirenka bet kurį
žaidėją kuris yra arčiausiai, eina link jo 5 žingsnius ir turi imesti kamuolį į
jo krepšį padarytą iš rankų. Pasirinktasis žaidėjas negal išsisukinėti. Jei
pataiko tada žaidėjai keičiasi vietomis ir žaidimas pradedamas nuo
pradžių. Jei nepataiko, žaidimą toliau tęsia tas pats žaidėjas.

Žaidimai laukia arba kaip smagiai praleisti laika 

Vasarą lauke praleidžiame žymiai daugiau laiko. Vieni vaikai mėgsta ramesnius žaidimus, o kitiems
reikia daugiau judrumo ir greičio. Jei pabodo tiesiog mėtyti ar spardyti kamuolį ar karstytis vaikų
žaidimo aikštelėje, galite išbandyti smagius lauko žaidimus. Beje, jie puikiai paįvairintų gimtadienio
šventę, savaitgalio iškylą ar laiką prie vandnens telkinių.

Virvė
Ima ilgą virvę ir suriša jos galus. Visi sustoja ratu ir
abiem rankom laikosi už virvės. Vienas žaidėjas, kaip
nors išrinktas (ar jis ilgesnį šiaudelį ištraukė, ar jam
teko paskutinis būrimo žodis (Daugel mūsų šiam būry,
Vienas tur būt vidury. Jis tik vienas, o ne du... Eisi tu.)),
stovi viduje rato ir taiko suduoti per žaidėjų rankas. Bet
tie, virvės nepaleisdami, švilpt ir atitraukia rankas į šalį,
saugodamiesi, ka nesuduotų.                                       
Kuris virvę paleidžia arba kuriam sudavė per ranką, tas
turi eiti į vidų, o buvęs lig šiol rato viduje išeina iš jo ir
stojasi į tą vietą, iš kurios įėjo į ratą.

Mušt koja
Žaidėjai, susikibę už rankų, sustoja ratu. Vienas eina į
vidurį ir rūpinasi iš rato lauk koja išmušti didelį sviedinį.
Žaidėjai dešiniąja ar kairia koja atmuša jį atgal į vidurį.
Tas, kuris sviedinį iš rato išleido, eina jo iš vidurio varyti, o
vidurinis eina į ratą.


