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Linksmieji veideliai (Happy faces) – 3 žaidimai.  
 
Žaidimas skirtas pažinti skirtingas emocijas.  
Žaidimo tikslas yra atskirti, kurie veideliai yra linksmi, kurie pikti ir 
liūdni. Visus liūdnus arba piktus veidelius vaikai turi paversti 
linksmais.  
Veideliai pavirsta linksmais ant jų užlipus arba prilietus rankas.  
 
Kiekvienas žaidimas yra skirtingo lygio.   
 

Vanduo (water)  
 
Žaidimas imituoja vandens judėjimą.  
Užlipus arba sujudėjus ties apšviestu plotu išgirstame vandens garsus. 
Galima naudoti sportuoti, estafetėms, šokinėti ant akmenukų, padėti 
popierinį laivelį, pūsti jį ir pan.  
 
Vandens fonai keičiasi automatiškai.  
 

Spalvingas pianinas (Colorful piano) 
 
Kiekvienas klavišas skleidžia vis skirtingą melodiją.  
Žaisdami šį žaidimą mes galime kurti savo melodijas šokinėdami ant 
klavišų, be to šį žaidimą galime pritaikyti spalvų pažinimui. 
 

Lapai (leaves)  
 
Žaidimo tikslas yra kuo greičiau nuvalyti visus lapus nuo paviršiaus. 
Turime labai paskubėti, nes vėjas juos gražina atgal!  
 
Žaidimą, taip pat, galime pritaikyti estafetėms, sportui ir pan. 
Šluojant lapus girdime šlamėjimo garsą (naujausioje versijoje).  
 

Balionai (bursting balloons) 
 
Žaidimo tikslas yra susprogdinti visus skrendančius balionus. 
Sporgdinti juos galime užlipdami, šokinėdami, rankomis, mėtydami 
kamuolius, akmenukus ir pan.  
 
Žaidimą, taip pat, galime pritaikyti spalvų pažinimui, estafetėms. 
Viršuje, kairėje pusėje kampe, galime matyti kiek balionų susprogdinome.  
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Ruonis ir žuvys (Seal and fishes)  
 
Ruoniukas yra labai alkanas, todėl turime padėti jam sugauti kuo 
daugiau žuvyčių. Žaidžiantysis turi stovėti šalia apšviestos dalies ir 
judinti ruoniuką, į viršų ir apačią, kad jam pavyktų sugauti 
plaukiančias žuvele. 
 
Ruoniuką judinti galime naudojant rankas arba kojas. 
 

Bananų šalis (Banana land) 
 
Žaidimo tikslas yra sugaudyti kuo daugiau bananų, kurie krenta ant 
žemės. 
Bananus gaudo beždžionėlė, kurią turime valdyti kojytėmis arba 
rankytėmis.  
 
Paskubėkite, nes bananai krenta vis greičiau ir greičiau!  
 
 

Protingasis Dinozauras Dino (Smart Dino) 
 
Žaidimo tikslas yra sugaudyti kuo daugiau kiaušinių, kol jie nenukrito 
ant žemės. 
Kiaušinius gaudyti galime valdydami dinozaurą Dino – atsistokite toje 
vietoje, kur norėtume, kad stovėtų dinozauras ir taip sugausite kiaušinį.  
 
Žaiskite greitai, nes kiaušiniai krenta vis greičiau ir greičiau!  
 

Elfas (Elf) 
 
Žaidimo tikslas yra sugaudyti, kaip įmanoma greičiau krentančių dovanų 
per 4 minutes.  
 
Dovanas gaudyti galime valdydami elfą  – atsistokite toje vietoje, kur 
norėtume, kad stovėtų elfas ir taip sugausite kiaušinį. 
 
Futbolas (Football) 
 
Nuo šiol futbolą galite žaisti ir patalpose! Spardykite virtualų kamuolį bei 
saugokite savo vartus, kad priešininkai neįmuštų įvarčio. 
 
Žaidimą laimi ta komanda, kuri įmušė daugiausia įvarčių.  
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Tenisas (Super tennis)  
 
Žaidimo metu turite atmušti virtualų teniso kamuoliuką.  
Raketes reikia valdyti, su kojomis arba rankomis, aukštyn ir žemyn.  
 
Žaidimas skirtas 2 arba 4 žaidėjams.  
 
Šuolis smėlyje (Long jump) 
 
Žaidimo tikslas – nušokti kuo toliau.  
Stokite pradžioje, palaukite signalo (START) ir šokite kaip tik galite 
toliau!  
Po 5 nušokimų yra parodomi rezultatai (rezultatų linijos yra pažymimos 
skirtingomis spalvomis). Išmatuokite savo rezultatus liniuote, rulete 
arba žingsniais.  
 
Meškinas ir medus (Bear and honey)  
 
Žaidėjai turi kuo greičiau sugaudyti visas medaus statines, tačiau būkite 
labai atsargūs ir neužšokite ant bitučių! 
 
Medaus puodynes rinkti galima kojomis (atsistojant, užšokant, 
sujudinant koją virš puodynės) arba rankomis (paliesti arba sujudinti 
ranką virš puodynės).  
 
Dramblys ir cukrus (Elephant and Sugar)  
 
Žaidėjai turi kaip įmanoma greičiau sugaudyti visus cukraus gabalėlius. 
Pamačius cukraus gabalėlį greitai atsistokite ant jo arba sugaukite 
ranka.  
Būkite atsargūs, nes drambliukas labai nori cukraus ir stengsis jį 
pagriebti greičiau už jus! 
 
Dramblys valgydamas cukrų prigula – tai jūsų galimybė sugaudyti daugiau cukraus kubelių.  
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Vikingai (Vikings)  
 
Žaidimo tikslas yra plaukti vikingų laivu ir surinkti visą lobį, kuris 
pasitaiko jūsų kelyje.  
 
Paskubėkite, nes jums nesuspėjus lobis pradings bei turėsite pradėti 
žaidimą iš naujo!  
 
Gėlės (Flowers)  
 
Šokinėkite ant skaičių pagal seką, nuo 1 iki 9.  
 
Būkite labai atidūs, nes kartais sekoje pasirodo skaičių, kurie sumaišo 
visą seką – turite juos atpažinti ir stengtis jų išvengti.  
 
Pėdsekys (Trace Tracker) 
 
Žaidimo tikslas yra greitai dėlioti pėdas iki ledo luito, kad pamatytume 
koks gyvūnas palieka sniege tokias pėdas. 
 
Turite žaisti labai greitai, kol pėdos neišnyko. 
Pėdoms išnykus – žaidimas pradedamas iš naujo.  
 
Raidės (Letters)  
 
Šokinėkite ant raidelių pagal seną, nuo A iki Z. 
 
Būkite labai atidūs, nes kartais sekoje pasirodo raidžių, kurios sumaišo 
visą seką – turite jas atpažinti ir stengtis jų išvengti. 
 
Žaidime nėra lietuviškų raidžių, skirtas mokytis anglišką abėcėlę.  
 
Akmenukai (Pebbles) 
 
Šokinėkite ant skaičių pagal seką, nuo 9 iki 1.  
 
Būkite labai atidūs, nes kartais sekoje pasirodo skaičių, kurie sumaišo 
visą seką – turite juos atpažinti ir stengtis jų išvengti.  
 
Planetos (Planets) 
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Žaidimo tikslas yra atspėti, kaip atrodo tam tikra planeta. 
Žaidimo viršuje, per vidurį, yra rašomas planetos pavadinimas. Žaidėjai 
turi atsistoti (arba su ranka paliesti) tą planetą, kurios pavadinimas 
parašytas. 
 
Teisingai pasirinkus – matysite žalią spalva, neteisingai – raudoną.  
 
 
 
 
 
 
 
Grybavimas (Mushrooming) – 2 žaidimai 
 
Gaudykite, po vieną, atsirandančius grybus!  
Būkite atsargūs, neužlipkite miško keliuku bėgiojančių ežiukų ir 
žaiskite labai tyliai – miške miega pelėda, kurios negalima 
pažadinti. 
 
Pažadinta pelėda pradeda ūkuoti.  
 
Antrame žaidime (Grybų kelias) rasite visą grybų kelia, kuriuo turite eiti ir surinkti visus 
grybus.  
 
Archeologija (Archeology) 
 
Žaidimo tikslas yra surasti paslėptus daiktus.   
Smėlį nuvalyti galime naudodamiesi šluotelėmis, savo kojytėmis arba 
rankytėmis.  
 
Žaidimas reikalauja kantrybės ir kruopštumo.   
 
Išreikškite save (Express yourself)  
 
Žaidimas, kuriame taisyklių... tiesiog nėra.  
Pasirinkite spalvas, šokinėkite ant baltos dalies, lieskite ją ranka, 
junkite skirtingas spalvas, pieškite...  
 
...Žaiskite taip, kad išreikštumėte save! 
 
Vairuotojas čempionas (Car racing) 
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Žaidimas skirtas vaikus mokyti atskirti kairę ir dešinę puses. 
 
Valdykite automobilį, trijų eismo juostų kelyje, taip, kad jis 
neatsitrenktų į kliūtis.  
 
Valdyti automobilį galite užšokdami ant to klavišo į kurią pusę 
norite, kad automobilis važiuotų. Žaidėjas būtinai turi įvardinti 
ant kokio klavišo atsistojo.   
 
 
 
Raketos (Rockets) 
 
Žaidimo tikslas yra sugaudyti visas raketas, kad jos neatsitrenktų į 
planetą. 
 
Raketas sugaudyti galite užšokdami arba paliesdami jas.  
 
 
Boulingas (Bowling) 
 
Žaidimo tikslas yra numušti visus boulingo meškučius.  
 
Juos numušti gali ridendami tikrą kamuolį, kamenuką ir pan.  
 
 
Muzikos instrumentai (Instruments) 
 
Žaidimo tikslas yra atidžiai klausytis ir atpažinti, kuris instrumentas 
skleidžia konkretų garsą. 
 
Palietus muzikos instrumentus sužinosite jų pavadinimus.  
 
Kurmis (Tug of war) 
 
Judėjimo žaidimas skirtas žaisti komandose. 
 
Prasidėjus žaidimui kiekvienoje pusėje yra po 2 baltus apskritimus, 
žaidėjai turi ant jų atsistoti ir tolygiai šokinėti, kaip priversdami kurmį 
bėgti į priešininkų pusę.  
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Laimi ta komanda, kuri nuveda kurmį pas priešininkus.  
 
Vaisiai (Fruits) 
 
Gaudykite vaisius judindami krepšelį.  
 
 
Super kamuolys (Super ball) 
 
Daug kam gerai žinomas žaidimas, kurio metu turime valdyti platformą taip, kad 
kamuolys nenukristų žemyn, o atsimušęs skrietų į viršų, bei numuštų įvairių 
spalvų kvadratėlius.  
 
 
Meilė (Amor) 
 
Padėkite angeliukui nušauti kuo daugiau širdžių! Norėdami pradėti 
žaidimą, atsistokite ant kojų ikonėlės, o norėdami paleisti strėlę - užšokite 
ant lanko piktogramos. Žaidimas 1 žaidėjui. Smagaus žaidimo! 
 
 
Balionai (Ballons) 
 
Žaidimo tikslas yra nušauti visus raudonus balionus, tačiau tą daryti turite 
nesusprogdinant mėlynų. Norėdami pradėti žaidimą atsistokite ant kojų 
ikonėlės. Žaidimas 1 žaidėjui. Pasilinksminkite! 
 
Šikšnosparnis (Bat) 
 
Apsilankykite šikšnosparnių urve! Žaidimo tikslas yra pagauti skraidančius 
vabzdžius, tačiau saugokitės stalaktitų ir stalagmitų! Norėdami pradėti 
žaidimą, atsistokite ant kojų ikonėlės, o norint pradėti skrydį jums reikės 
pamojuoti ties rodyklės piktograma. Žaidimas skirtas 1-2 žaidėjams. Gero 
vabzdžių gaudymo! 
 
Drugelis (Butterfly) 
 
Tapk drugeliu ir skrisk kuo ilgiau! Norint atgauti jėgas - atsisėsk ant gėlių, 
tačiau saugokis vorų! Norėdamas pradėti žaidimą, atsistok ant kojų 
ikonėlės, o norint skirsti tau tereikia pamojuoti prie rodyklės piktogramos. 
Žaidimas 1 žaidėjui. Gero skrydžio! 
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Patrankos sviedinys (Cannon) 
 
Šaukite patranką, norėdami sugriauti dangoraižį! Norėdami pradėti 
žaidimą, atsistokite ant kojų ikonėlės. Norint išauti patranką, jums reikės 
užšokti ant patrankos sviedinio piktogramos. Žaidimas skirtas 1 žaidėjui. 
Smagaus laiko! 
 
Kaubojus (Cowboy) 
 
Ar mokate taikliai šaudyti? Šiame žaidime turėsite progą pabandyti! Jūsų 
tikslas yra nušauti kuo daugiau butelių! Norėdami pradėti žaidimą, 
atsistokite ant kojų ikonėlės. Norėdami šaudyti, užšokite ant revolverio. 
Žaidimas 1-2 žaidėjams. Pasilinksminkite! 
 
 
 
 
Kaubojus (Crab) 
 
Ar mokate taikliai šaudyti? Šiame žaidime turėsite progą pabandyti! Jūsų 
tikslas yra nušauti kuo daugiau butelių! Norėdami pradėti žaidimą, 
atsistokite ant kojų ikonėlės. Norėdami šaudyti, užšokite ant revolverio. 
Žaidimas 1-2 žaidėjams. Pasilinksminkite! 
 
 
Naras (Diver) 
 
Tapkite perlų ieškotoju ir suraskite kuo daugiau perlų po vandeniu! 
Nepamirškite kvėpuoti reguliariai ir saugotis ryklių! Norėdami pradėti 
žaidimą, atsistokite ant kojų ikonėlės, o norint panerti jums reikės 
pamojuoti ties rodyklės piktograma. Žaidimas 1 žaidėjui. Gero nardymo! 
 
 
 
Invazija (Invasion) 
 
Apginkite savo planetą nuo monstrų atakos! Norėdami pradėti žaidimą, 
atsistokite ant kojų ikonėlės, o norėdami paleisti šūvį - užšokite ant 
"START" žodžio. Žaidimas skirtas 1 žaidėjui. Pasilinksminkite! 
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Invazija (Mission to Mars) 
 
Nuskriskite į Marsą. Skirsdami saugokitės kliūčių ir nepamirškite papildyti 
erdvėlaivio degalų bako! Norėdami pradėti, užlipkite ant kojų ikonėlės. 
Norint užvesti variklį - pamojuokite ties rodyklės piktograma. Žaidimas 1 
žaidėjui. Gero skrydžio! 
 
 
Pirato lobis (Pirate treasure) 
 
Vairuoti povandėninį laivą nėra taip paprasta. Sugaukite kuo daugiau 
nuskendusių lobių, tačiau vairuokite labai atidžiai, jog neatsitrenktumėte į 
uolas! Norėdami pradėti žaidimą, atsistokite ant kojų ikonėlės. Žaidimas 
skirtas 1-2 žaidėjams. Geros lobių paieškos! 
 
 
 
 
Lėktuvas (Plane) 
 
Pasimėgaukite skrydžiu. Surinkite debesis, tačiau saugokitės 
besisukančio sraigto. Norėdami pradėti žaidimą, atsistokite ant kojų 
ikonėlės, o norint pakilti jums reikės pamojuoti ties rodyklės 
piktograma. Žaidimas 1-2 žaidėjams. Gero skrydžio! 
 
 
 
Samurajai (Samurai) 
 
Padėkite Samurajui supjaustyti kuo daugiau pomidorų! Norėdami 
pradėti žaidimą, atsistokite ant kojų ikonėlės. Žaidimas skirtas 1-2 
žaidėjams. Pasilinksminkite! 
 
 
 
 
Ateivis (UFO) 
 
Pažinkite kosmosą su ateiviu! Rinkite žvaigždes, tačiau saugokitės 
meteorų. Norėdami pradėti žaidimą, atsistokite ant kojų ikonėlės, o 
norint skirsti - pamojuokite ties kaire arba dešine rodykle. Žaidimas 
skirtas 1-2 žaidėjams. Pasilinksminkite! 
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Medkirtys (Woodcutter) 
 
Medžio pjovimui reikia labai daug galios! Kadangi tu labai stiprus, 
pabandyk sugauti kuo daugiau medienos per 99 sekundes! Norėdami 
pradėti žaidimą - užlipkite ant kojų ikonėlės. Norint sugauti medieną - 
pamojuokite, ranka arba koja, ties kirvio ikonėle. Žaidimas skirtas 1-2 
žaidėjams. Pasilinksminkite! 
 

BILIARDAS 

Pažaiskime biliardą. Įmuškite visus mėlynus kamuoliukus į kišenes 
raudonu kamuoliuku. Atminkite, kad turite tik 10 bandymų. Žaidimas 
keliems žaidėjams. 
 

GOLFAS 

Tinkama jėga įmuškite golfo kamuoliuką į duobutę ir padarykite tai atlikdami kuo mažiau 
smūgių. 

ANČIASNAPIS 

Padėkite spurgų valgytojams suvalgyti kuo daugiau spurgų. Saugokitės ančiasnapių, kurie 
skrenda priešinga kryptimi. Žaidimas vienam žaidėjui. 

DVI KARALYSTĖS 

Pasirinkite karalystę ir sunaikinkite visas priešo pilis. Laimi tas, kuris pirmas sugriaus visas 
priešo pilis. Žaidimas dviem žaidėjams. 

KATAPULTAS 

Tinkama jėga svieskite akmenis ir pataikykite į kuo daugiau taikinių. Žaidimas vienam 
žaidėjui. 

BRANGAKMENIAI 

Saugykloje didžiulė netvarka. Sujunkite išsibarsčiusį lobį į atitinkamas linijas. Laiko limitas – 
100 sekundžių. Žaidimas skirtas vienam žaidėjui. 
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PIRAMIDĖ 

Padėkite nykštukui surinkti visus deimantus ir pasistenkite nesusidurti su vaiduokliu. 
Žaidimas skirtas 1–2 žaidėjams. 

GAISRININKAS 

Gaisrininko darbas reikalauja pasirengimo ir kantrybės. Užgesinkite visus pastate kilusius 
gaisrus. Paskubėkite, nes laikas ribotas. Žaidimas skirtas vienam žaidėjui. 

ŽIOGAS 

Šokinėkite nuo lapo ant lapo kuo aukščiau, kad aplenktumėte kitus žaidėjus. Žaidimas skirtas 
vienam žaidėjui. 

PARŠELIS 

Pelės gaudo paršelį. Padėkite jam pabėgti. Žaidimas keliems žaidėjams. 

KETURIOS PLANETOS 

Nušaukite priešininko palydovus. Laimi tas žaidėjas, kuriam liko bent vienas palydovas. 
Žaidimas skirtas keturiems žaidėjams. 

BOULINGAS II 

Pažaiskime boulingą. Numuškite kuo daugiau kėglių panaudoję tik tris kamuolius! Žaidimas 
vienam. 

PINBOLAS 

Atmuškite kamuoliuką kuo ilgiau ir surinkite kuo daugiau taškų. 

SMALIŽIAI 

Pasirinkite Smaližių ir valgykite tinkamos spalvos saldainius. Nevalgykite kitų spalvų 
saldainių. Laimi tas smaližius, kuris pirmas suvalgo 10 saldainių. Žaidimas keliems 
žaidėjams. 

LANKININKAI 

Pasirinkite lanką ir šaukite į obuolius. Laimi tas žaidėjas, kuris pirmasis pataiko į 10 obuolių. 
Žaidimas keliems žaidėjams. 
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STEBUKLINGI KAMUOLIUKAI 

Sukurkite savo melodiją, naudodami stebuklingus būgnus. Iš stebuklingo butelio meskite 
stebuklingus kamuoliukus ir kurkite savo muziką. Be to, kiekvieną kartą palietę mėlyną 
kamuoliuką, gaukite papildomų taškų. Žaidimas skirtas vienam žaidėjui. 

GYVŪNAS 

Sukurkite savo minkštą žaislinį augintinį. Žaidimas keliems žaidėjams. 

KELTUVAS 

Valdykite keltuvą ir kuo greičiau perkelkite krovinį į sunkvežimį. Žaidimas skirtas 1 arba 2 
žaidėjams. 

PELIUKAS 

Padėkite peliukui rasti didžiulį gardų sūrį. Pagaliau jis gali prisikimšti pilvuką. Būkite 
atsargūs, kad peliukas neįkristų į skylę. Žaidimas skirtas vienam žaidėjui. 

BANGLENTININKAS 

Plaukite banglente vandenyne. Pasistenkite nuplaukti kuo greičiau. Žaidimas yra skirtas 1–2 
žaidėjams. 

DRUGELIAI 

Pavirskite drugeliu ir skraidykite kuo ilgiau. Nutūpkite ant gėlių, kad atgautumėte jėgas. 
Saugokitės vorų! Žaidimas skirtas vienam žaidėjui. 

VARLĖS 

Gaudykite muses ir saugokitės bičių. Laimi tas, kuris pirmas pagauna 10 musių. Žaidimas 
skirtas keliems žaidėjams. 

PASIVAIKŠČIOJIMAS MĖNULYJE 

Šokinėkite per akmenis ir gaudykite žvaigždes. Pasirinkite tinkamą jėgą, atsižvelgdami į 
sumažėjusią gravitaciją. Žaidimas skirtas 1–2 žaidėjams. 

KAMUOLIAI PAPLŪDIMYJE 

Nuspirkite kuo daugiau kamuolių iš paplūdimio. Už kiekvieną kamuolį gaunate po 1 tašką. 
Jei kamuolys patenka į jūrą, pralaimite. Žaidimas skirtas keliems žaidėjams. 
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KALĖDŲ EGLUTĖS 

Krentančiu žaisliuku sugaukite visas dovanas. Krentančio žaisliuko kryptį keiskite pasukdami 
Kalėdų eglutes. Žaidimas 1–2 žaidėjams. 

ALKANAS DINOZAURAS 

Esi alkanas kaip dinozauras? Nieko nelauk! Numušk visus vaisius nuo medžio su dinozauro 
uodega. Žaidimas vienam žaidėjui. 

RIKOŠETAS 

Pasirinkite mėgstamą spalvą ir sunaikinkite kitus paleidimo įrenginius. Laimi tas, kas lieka 
paskutinis. Žaidimas keliems žaidėjams. 

GĖLĖS 

Vaikščiokite po pievą ir sukurkite įspūdingų naujų gėlių. Žaidimas keliems žaidėjams. 

SUKASI PLATFORMOS 

Pabandykite pataikyti 4 kamuoliukus į 4 krepšius plokštės šonuose. Kreipkite platformas ir 
valdykite jas tam tikrą laiką. Žaidimas skirtas 1–2 žaidėjams. 

ŠLIUOŽYKLA 

Padėkite besišypsantiems veidukams švelniai nusileisti šliuožykla. Saugokitės piktų veidukų. 
Žaidimas skirtas 1–2 žaidėjams. 

VABALAS 

Valdykite vabalą ir padėkite jam pereiti labirintą. Žaidimas skirtas 1–4 žaidėjams. 

PADAVĖJAS 

Padavėjo darbas laive yra nelengvas, ypač tada, kai jūra nerami. Išlaikykite puodus ir 
keptuves ant padėklo kuo ilgiau. Žaidimas skirtas vienam žaidėjui. 

PAUKŠTIS 

Transformuokitės į egzotinį paukštį. Skriskite džiunglėmis ir suvalgykite kuo daugiau 
tropinių vaisių per 130 sekundžių. Saugokitės duriančių sėklų. Žaidimas skirtas 1–2 
žaidėjams. 
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CHAMELEONAS 

Raskite būdą susilieti su aplinka. Žaidimas skirtas keliems žaidėjams. 

VANDENS GYVŪNAI 

Nerkite į vandenyną ir atraskite įspūdingų vandens būtybių. Žaidimas skirtas keliems 
žaidėjams. 

KAMUOLYS KETURIEMS 

Atmuškite kamuolį patrankos sviediniais ir įmuškite įvartį. Laimi tas, kuris pirmasis įmuša 10 
įvarčių. Žaidimas skirtas 2 arba 4 žaidėjams. 

GRYBAVIMAS II 

Nykštukas eina grybauti. Rinkite baravykus, nerinkite šungrybių. Eikite nukritusiu medžiu, 
kad kirstumėte upelį. Žaidimas skirtas vienam žaidėjui. 

VARPELIAI 

Atmuškite krentančius kamuoliukus, nukreipkite juos į varpelius ir surinkite kuo daugiau 
taškų. Stenkitės pataikyti į varpelius, už kuriuos duoda daugiausiai taškų. Žaidimas skirtas 
vienam žaidėjui. 

DAŽAI 

Taškykite dažais kitus žaidėjus. Laimi tas, kuris yra mažiausiai aptaškytas. Žaidimas skirtas 
keliems žaidėjams. 

 
FEJERVERKAI 

Mėgstate švęsti? Kurkite savo fejerverkų šou. Žaidimas skirtas keliems žaidėjams. 

KRAUTUVAS 

Statybų aikštelėje didžiulė netvarka! Naudodami keltuvą perkelkite dėžes, vamzdžius ir 
statines į atitinkamus kampus. Laiko limitas – 100 sekundžių. Žaidimas skirtas vienam 
žaidėjui. 
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SUKAMAS LABIRINTAS 

Surinkite 10 auksinių monetų per 200 sekundžių. Sukite labirintą ir ridenkite robotą. 
Žaidimas skirtas 1–2 žaidėjams. 

IŠGELBĖK BALIONĄ 

Valdykite praėjimus ir išlaisvinkite kuo daugiau balionų. Saugokitės kaktusų. Žaidimas 
skirtas vienam žaidėjui. 

DRAMBLYS 

Visi esame girdėję istoriją apie dramblį porceliano indų parduotuvėje. Padėkite drambliukui 
surinkti visus arbūzus, nenuverčiant puodų ir keptuvių. Žaidimas skirtas vienam žaidėjui. 

ŽUVYS 

Žuvelė mėgsta gaudyti burbuliukus vandenyje. Padėkite jai sugauti kuo daugiau. Saugokitės 
koralinių rifų. Žaidimas skirtas 1–2 žaidėjams. 

ASTEROIDAI 

Jūsų erdvėlaivis skrenda kosmose tarp pavojingų asteroidų. Nušaukite juos arba išvenkite jų. 
Jei baigiasi šoviniai, čiupkite naujų. Žaidimas skirtas vienam žaidėjui. 

VAIKŠČIOJIMAS DEBESIMIS 

Šokinėkite nuo debesies ant debesies ir išlikite ore kuo ilgiau. Surinkite kuo daugiau 
žvaigždžių. Žaidimas skirtas vienam žaidėjui. 

 


