
  

KAUNO LOPŠELIS- DARŽELIS “ŽELMENĖLIS” 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS  

VAIKŲ ŠAŠKIŲ TURNYRAS  

 

„ Želmenėlio šaškių turnyras...2020“ 

Tikslas: Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų domėjimąsi šaškių žaidimu. 

Uždaviniai:  

1. Į įstaigos tradicinius renginius aktyviai įtraukti ugdytinių tėvelius; 

2. Propoguoti stalo žaidimų kultūrą ; 

3. Lavinti ugdytinių loginį- kritinį mąstymą; 

4. Mokyti įveikti laimėjimo pralaimėjimo nuotaikas. 

Data ir laikas: kai tik bus pratęstas ugdymas ikimokyklinėjė įstaigoje.  

Dalyviai: Kauno lopšelio- darželio „Želmenėlis“ 5-7 metų ugdytiniai ir jų tėveliai.  

Šaškių turnyro etapai: 

I etapas. Šaškių turnyre dalyvaujančių grupių („Aguonėlė“, „Linelis“, „Dobilėlis“, „Varpelis“, 

„Ramunėlė“, „Pakalnutė“) ugdytiniai ir jų tėveliai. Tėveliai savo vaikučius supažindina, primena, 

moko šaškių žaidimo meno, taisyklių, gudrybių, taktikos veiksmų. Namuose kartu su vaikais 

mokosi šaškių žaidimo paslapčių, treniruojasi ir ruošiasi „ Želmenėlio šaškių turnyras...2020“, 

kuriame šiais metais pakviesime dalyvauti ir mūsų įstaigą lankančių ugdytinių tėvelius.    



II etapas. „Šaškių turnyras“ grupėje. Kai tik baigsis karantinas ir ugdymas bus pratęstas, 

savo jėgas išbandysime tarpusavyje su grupės draugais, išsiaiškinsime kurie treniravosi, mokėsi, 

tobulinosi ir kas šiais metais atstovaus savo grupę „Želmenėlio šaškių turnyre...2020“. 

III etapas. „Želmenėlio šaškių turnyras...2020“ įstaigos salėje (lauke). Turnyre dalyvauja  du 

ugdytiniai ir du tėveliai iš kiekvienos grupės ( jei norą pareikš daugiau priimsime visus).  

 

KOKIE SUNKUMAI GALI IŠKILTI BESIRUOŠIANT ŠIAM TURNYRUI NAMUOSE?  

NETURITE ŠAŠKIŲ LENTOS? NE BĖDA, O DAR VIENA SMAGI VEIKLA LAUKIA JŪSŲ SU 

VAIKU. PASIGAMINTI SAVO UNIKALIĄ, IŠSKIRTINĘ, PAČIĄ GRAŽIAUSIĄ ŠAŠKIŲ 

LENTĄ. PVZ: 

 



IV etapas. „Paroda“. Paroda vyks įstaigos salėje (prašysime atnešti visas jūsų pagamintas 

šaškių lentas, (nuotraukų paroda bus organizuojama socialiniame puslapyje Facebook).  

Mokomės paprastųjų šaškių žaidimo taisyklių: 

Paprastosios šaškės žaidžiamos ant 8x8 langelių šachmatų lentos su 24-iomis šaškėmis (12 

šviesių ir 12 tamsių). 

Žaidėjų tikslas – nukirsti visas priešininko šaškes arba sudaryti tokią situaciją, kad priešininkui 

nebeliktų ėjimų. Šaškės žaidžiamos paeiliui, po vieną ėjimą ant juodos spalvos langelių. Žaidimą 

pradeda šviesiosios (jei nesusitarta kitaip) ir einama tik įstrižai, po vieną langelį (taip vaikšto 

paprastos šaškės, nevirtusios damomis). Priešininko šaškė nukertama peršokant per ją, kirtimas 

yra privalomas ir gali būti atliktas pirmyn ir atgal. Vieno ėjimo metu gali būti atlikti keli kirtimai, 

jeigu peršokus šaškę atsiduriama langelyje šalia kitos kertamos šaškės. Iki galinės linijos 

(„Karalių eilės“) nuėjusi šaškė pavirsta dama (šaškė apverčiama), kuriai suteikiamos papildomos 

galios – ji gali vaikščioti daugiau negu po vieną langelį iki pat lentos kraštų tiek prieš kirtimą, 

tiek po jo. Šaškė pavirsti dama gali ir kirtimo metu, jeigu viename iš kirtimo etapų ji atsiduria 

ant  galinės linijos. 

 

SĖKMĖS!  

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achmatai
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dama_(%C5%A1a%C5%A1k%C4%97s)&action=edit&redlink=1

