
Žaidimas vaikams nuo 3 metų.  
2–5 žaidėjams. Žaidimo trukmė – 5–10 min.
Žaidimas moko bendrauti, lavina smulkiuosius 
judesius. Vaikai atlieka pūtimo pratimus.

Ant gimtadienio torto vaikai dėlioja žvakutes ir stengiasi 
laimėti sau gimtadienį. Laimėtojui skiriama daina ir visi 

drauge užpučia žvakutes.

Rinkinyje:
•   1 gimtadienio tortas 

(žaidimo dėžutė)
•   5 žvakutės, kiekviena 

susideda iš 3 dalių
•   1 spalvotas kauliukas
•   žaidimo taisyklės



Žaidėjai susėda aplink tortą. Nesirenkant spalvų 
jiems paeiliui išdalinama 10 spalvotų žvakučių 
detalių ir 5 geltonos žvakučių liepsnelės. Žaidžia-
ma pagal laikrodžio rodyklę.

Kas pradeda žaidimą
• Kai yra 3 ar 5 žaidėjai, kiekvienas žaidėjas žva-

kučių detalių turi po lygiai. Žaidimą pradeda 
jauniausias žaidėjas.

• Kai yra 2 žaidėjai, žaidimą pradeda 8 detales 
turintis vaikas.

• Kai yra 4 žaidėjai, žaidimą pradeda žaidėjas, 
kuris yra 3 žvakučių detales turinčio vaiko 
kairėje.

Žaidimo tikslas
Ridenant kauliuką kuo greičiau sudėti visas savo 
žvakučių detales ant torto ir laimėti sau gimta-
dienį.

Kauliukas ridenamas eilės tvarka po vieną kartą. 
Jeigu žaidėjas turi tokios spalvos žvakutės deta-
lę, kokią spalvą išrideno, gali ją dėti ant torto, ant 
tokios pat spalvos laukelio. Tada žaidimą tęsia ki-
tas žaidėjas. Tos pačios spalvos žvakučių detalės 
dedamos viena ant kitos. Dvi tos pačios spalvos 
detalės sudaro vieną iš penkių torto žvakučių. 

Kad žaidėjas galėtų žvakutę uždegti, t. y. uždėti 
ant žvakutės liepsnelę, turi būti išpildytos dvi 
sąlygos:

1) žvakutė turi būti sudėta iš dviejų tokios pat 
spalvos detalių,

2) žaidėjas turi išridenti geltoną liepsnelės arba 
žvakutės spalvą.

Jeigu žaidėjas tinkamos spalvos neišrideno, savo 
išridentą spalvą gali padovanoti bet kuriam ki-
tam žaidėjui, kuris turi tinkamos spalvos žvaku-
tės detalę, ir tada šis gali ją uždėti ant torto. Jeigu 
žaidėjas savo spalvos kitam žaidėjui nedovanoja, 
kauliuką tiesiog perduoda kitam vaikui iš eilės. 

Žaidėjas, kuris greičiausiai ant torto sudeda savo 
žvakutes ir liepsneles, laimi ir gali švęsti gimtadie-
nį. Jis užsimerkia ir žaidėjai visi kartu skaičiuoja 
iki 10 (jei vaikai dar nemoka skaičiuoti, švenčian-
čiam gimtadienį pakanka tik užsimerkti). Tuo 
metu vaikai ant torto sudėlioja visas žvakutes.

Kai ant torto sustatomos visos žvakutės su lieps-
nelėmis, visi sušunka: „Sukaktuvininke, pabusk!“ 
Tada kiekvienas vaikas sukaktuvininkui ko nors 
palinki (pavyzdžiui, „Aš tau linkiu daug laimės ir 
raudono gaisrininkų automobilio“), visi kartu su-
dainuoja gimtadienio dainą ir užpučia žvakutes. 
Jeigu vaikui nesiseka sugalvoti linkėjimo, jam 
gali padėti tėvai, vyresnieji broliai, seserys arba 
auklėtojai.

Gimtadienį vaikai gali švęsti pagal savo sumany-
mus ir patirtį šeimoje arba darželyje.

Žaidimo taisyklės
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