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PAŠĖLĘ IR KŪRYBIŠKI



KOKIE TAI GIMTADIENIAI?

Tiems, kam atsibodo žaidimų kambariai ir standartiniai gimtadieniai - siūlome
originalius, neįprastus, kūrybiškus ir vaikų kūrybinės laisvės nevaržančius
gimtadienius, kuriuose vaikai žaidžia ir kuria nesivaržydami nei išsitepti patys, nei
ištepti sienų ar grindų – šią svarbią dieną jubiliatui (-ė) ir jo svečiams galima viskas,
todėl smagios, purvinos ir įtraukiančios veiklos yra pačios geriausios!

KOKIO AMŽIAUS VAIKAI GALI PAS MUS ŠVĘSTI?

Mūsų gimtadienių programos yra skirtos jau ir patiems pirmiesiems vaiko
gimtadieniams, tiek ir vyresniems – iki dešimto-vienuolikto gimtadienio. Visada
stengiamės atsižvelgti į jūsų pageidavimus ir gauti maksimaliai smagaus gimtadienio
rezultatą. Jau daugelį kartų esame turėję tokius mišrius gimtadienius ir pateisinome
visokio amžiaus dalyvių lūkesčius.



30 min. pasiruošimas, draugų pasitikimas, sveikinimai
90 min. gimtadienio programa
30 min. torto valgymas, išsiruošimas namo

KAS ĮEINA IR KOKIA KAINA?

Gimtadienio kaina yra 200 EUR už 2,5 valandas trunkančią šventę:

Gimtadienyje gali dalyvauti iki 8 vaikų. Jei gimtadienyje nori dalyvauti daugiau
vaikų, kaina +15 eur vaikui. Programos metu atliekame 3 skirtingas jūsų
pačių pasirinktas veiklas, kurias išsirenkate iš tolimesnio sąrašo.

Už savo atsineštą maistą netaikoma jokia papildoma priemoka. Indais ir įrankiais
taip pat rūpinasi šventės užsakovai. Jei šventė prasideda lygiai numatytu laiku, bet
šiek tiek užsitęsia (iki 15 minučių) dėl stipraus vaikų įsitraukimo į veiklą, priemoka už
pratęstą laiką netaikoma, tačiau jei šventę vėluojama pradėti dėl to, kad laiku
nesusirenka svečiai, laiko pratęsimo kaina yra 15 eurų (nuo 10 iki 30 papildomų
minučių).



Gimtadienio veiklų sąrašas
 

Galite išsirinkti 3 veiklas



Spalvotų kruopų stalai pagal
pasirinktą temą

Temos: "Fėjų pasaulis", "Mano garažas", "Miško pasaulis", "Egzotinių gyvūnų pasaulis",
"Jūros gyvūnų pasaulis", "Virtuvėlė"

Veikla, tinkanti tiek patiems mažiausiems, tiek gerokai vyresniems vaikams (iki 10 metų) , nes
mažiausi atranda vienokias veiklas, didesni kitokias, bet susidomėjimo užtenka visiems. Mėgsta tiek

tie vaikai, kuriems patinka ir purvinos veiklos, ir tie – kurie yra mažiej ir pedantai ir nemėgsta
purvinų veiklų. 



Krakmolainis "Šokoladinis purvas" 
 N

Nuostabi terapinė pojūčių lavinimo veikla tiems, kurie nebijo purvinų veiklų – įspūdingi pojūčiai garantuoti
ne tik vaikams, bet ir tėvams. Nuostabi krakmolo, vandens ir kakavos masė (Šokoladinis purvas ) ar

krakmolo, vandens maistinių dažų masė (Citrininė gaiva) ne tik suteikia nepatirtų pojūčių, atpalaiduoja, bet
yra saugi, jei mažylis sumanytų paragauti. Jei vaikas kategoriškai privengia purvinų veiklų, yra visiškas

švaruolis, ši veikla, greičiausiai netiks.

(rekomenduojame, jei gimtadienyje dalyvaus vaikai nuo 9 mėn. tiks tikrai
visiems)



Krakmolainio fondiu 
 N

Kūrybinė ir eksperimentinė veikla, kurios metu vaikai patysiš krakmolo ir vandens pasigamina beformę
masę, kurią suspaudus susispaudžia kamuoliukas, o atleidus jis tiesiog išteka iš rankų. Vaikai gamins ją
spalvotą, o paskui neš ir pils ant specialaus fontano, nuo kurio tekanti spalvoto krakmolo masė tiesiog

užburia ir traukte traukia nuostabiam purvinam žaidimui! 

(įdomesnė krakmolainio versija, rekomenduojame jei dalyviai nuo 2 m.)



Tai nuostabi kūrybinė ir pojūčių patirtis, tinkanti absoliučiai viso amžiaus gimtadieninkams. Tad jei
gimtadienyje dalyvauja ir vyresni - ši pramoga skirta visiems! Piešiame ant stiklo su specialiu vaikams

skirtu guašu, kuris netokstiškas ir yra vandens pagrindu.

N

Piešimas ant stiklo "smagi terlionė ir
terapija viename"



Tai be išimties visiems vaikams patinkantis ir didelį įspūdį paliekantis užsiėmimas, mat iš didelių kartoninių
dėžių sukurtas butaforinis tortas turi būti paverstas gražiu ir įspūdingu šventės akcentu. Tortas nudažomas ,
puošiamas „konditeriniais švirkštais “ išpurškiamomis putomis , įvairiais pabarstukais, o galiausiai uždegami

fejerverkai ir dainuojama „Su gimimo diena“ 

N

BUTAFORINIO TORTO GAMYBA "MANO DIDŽIAUSIAS
GIMTADIENIO TORTAS"



N

MUILO PUTŲ MŪŠIS "SIAUTULINGAS IR
PUTUOTAS GIMTADIENIS"!

Tai dar vienas užsiėmimas - vaikų favoritas! Hipoalerginio, be parabeninių, formuojamųjų muilo putų
dėžės vaikus paskatins surengti putų mūšį – putos lengvai nusiplauna, negraužia akių, tad tai vaikams
yra nuostabi ir nepakartojama gimtadienio šventės dalis , kai nevaržomi gali žaisti minkštų it debesėlis

putų karą-mūšį!



MUILIUKO GAMYBA "MANO KŪRYBIŠKIAUSIAs
GIMTADIENIO MUILIUKAS!"

Šio užsiėmimo metu gaminame spalvotus, margus, blizgančius kūrybiškiausius pačių vaikų susigalvotus tikrų
tikriausius muiliukus. Kvepiname pasirinktu kvapu, susipakuojame ir vaikai išsineša namo kaip dalyvavimo
gimtadienyje atminimą. Be galo vaikus įtraukianti  ir rezultatu pradžiuginanti veikla!



LEDINIAI KIAUŠINIAI "IŠLAISVINK DINOZAURĄ!"
Ledo kiaušiniuose įšalusius gyvūnus išlaisvinti yra ne tik smalsu, bet ir įdomu, nes tą darome purkšdami šiltą

spalvotą vandenį, lašindami vandenį pipetėmis. Vaikai įsitraukia į veiklą ir ima lenktyniauti, kuris greičiau
išlaisvins gyvūną arba draugiškai vieni kitiems padeda, kiekvienas atrasdamas būdą, kaip tą padaryti

greičiau! Išlaisvintus dinozaurus vaikai gali neštis namo!



Tapymas kitaip "mašinėlių garažas ir
plovykla"

Tapymas kitaip! Spalvinsime tikrus žaislinius automobilius, piešime įvairių spalvų trąsas ir galiausiai
atidarysime nuosavą plovyklą! Labai tinkama veikla visiems mašinėlių mylėtojams!

 



Kūrybinis "MANO Spalvoti lankeliai ir
varlytės"

Kartu su vaikais vandeninių dažų ir pipečių pagalba pasigaminsime spalvotus lankelius bei varlytes,
kuriuos vaikai galės parsinešti namo!



Vandens laboratorija
Viena populairiausių veiklų, nepalieka abejingų nei mažų ,nei didelių Maišome skirtingas spalvas,

gaminame spalvas pasitelkiant įdomiausius eksperimentinius butelius, pipetes, švirkštus.
mėgintuvėlius! Vaikai šią veikla tiesiog dievina.



Spalvingi pakabukai
"Linkėjimai"

Labai smagi procesinės kūrybos užduotis su labai gražiu ir žavingu rezultatu - kaklo pakabučiu!
Stikliniame buteliuke vaikai sloksniuoja ir dažo vatą, išgaudami unikalų, spalvingą ir blizgantį

rezultatą. Į kiekvieną sluoksnį mintyse "įdedame" ir pati gražiausią bei pozityviausią palinkėjimą
sau, kuris nešiojant pakabutį pildosi! 



MOLIO DIRBTUVės

Molis taip pat nepalieka abejingų. Molio dėka visus vaizduotės kūrinius galime
transformuoti į realybę. Iš pradžių pramankštinsime pirštukus ir delniukus, vėliau

gaminsime gimtadienio saldėsius, spurgytes, bandeles ir kiturs gardėsius! Blizginsime
blizgučiais ir būtinai parsinešime namo, kaip gimtadienio atsiminimą!



Acto ir sodos eksperimentai
"Šnypščia, bėga ir putoja, kas?!"

Tai užsiėmimas - vaikų favoritas! Putojantys ir spalvoti eksperimentai neapsieina be
vaikų aikčiojimo ir susižavėjimo šūksnių! Eksperimento metu naudojame specialius
apsauginius mokslininkų akinukus, tad eksperimentai yra saugūs ir labai įdomūs.

Rinktis galima spalvotus acto vulkanus jūros periodo (dinozaurų) parko tematika arba
spalvotus acto piešinius, arba sprogstančias spalvotas acto bombas! 



fėjų sriubos gamyba

Daug spalvoto vandens, citrusų, indėlių ir buteliukų ir mėgintuvėlių, taip kaip tikrose
fėjų dirbtuvėse. Maišysime spalvas, virsime stebuklingas žiedlapių ir citrusų sriubas

bei vaišinsime jomis savo fėjas.



sauso ledo eksperimentas 
(+15 eur prie bendros kainos)

Skirtas vaikams nuo 3 metų. Atliekamas kartu su tėveliais, gaminsime stebuklingus
dūmus, dūmų burbulus bei ilgas putojančias gyvates! Dažniausiai vartojamas žodis

per šią veiklą būna "WOOOOW"!



Vandens kamuoliukai

Veikla, kuri taip pat labai patinka vaikams, idomi tiek mažyliams, tiek suaugusiems!
Veikla sensorinė. Su vyresnėliais papildomai dar pasigaminame sensorinius

kamuoliukus su balionais, kuriuos gali neštis namo.



Kuo studija "Kuria vaikai" yra kitokia?
Iš pradžių gimsta vaikai, o paskui – ir poreikis naudingai praleisti jų ir mūsų laisvalaikį.

 
Būtent iš tokio poreikio gimė ir kūrybiškumo ugdymo studija „Kuria vaikai“. Nepavykus

rasti būrelio ar įstaigos, galinčios pasiūlyti visavertį vaikų lavinimą ir kūrybingumo
ugdymą laisvo žaidimo ir laisvos kūrybos metodais, beliko tokį įkurti!

 
Kviečiame 9 mėn. - 7 metų vaikus į mūsų būrelį, kur originaliuose valandos
trukmės užsiėmimuose vaikai lavins ir ugdys visas kūrybingai asmenybei būtinas

savybes.

www.kuriavaikai.lt

Vilniuje (Pilaitėje, Antakalnyje ir Perkūnkiemyje)
Kaune
Klaipėdoje
Šiauliuose
Panevėžyje

Registracija - info@kuriavaikai.lt


