
BENDRAVIMO ARBA FLIRTO ŽAIDIMAS 
„ŽAIDIMAS GĖLĖMIS“ (XX a. 3 deš.)

Žaidimo esmė yra bendravimas užduodant klausimus.

PASIRUOŠIMAS: 
Atsispausdinkite suskaitmenintas žaidimo korteles, jeigu reikia – išsikarpykite.
Kiekvienam žaidimo dalyviui padalinkite po vienodą skaičių kortelių. 

ŽAIDIMO EIGA:
1) Kiekvienas žaidėjas išsirenka vieną kortelę su klausimu ir nusprendžia, kuriam iš dalyvių 
    norėtų jį užduoti (reikėtų iš anksto susitarti, ar korteles laikote užverstas ir traukiate 
    iš eilės, ar leidžiama iš karto peržiūrėti visas ir eiliškumą pasirinkti patiems).
2) Klausimas kitam žaidėjui užduodamas jo neįgarsinant – gavęs kortelę žaidėjas pats 
    tyliai perskaito klausimą.
3) Kiekvienas žaidėjas pasirenka vieną labiausiai tinkamą atsakymo variantą, tačiau 
    atsakymo garsiai neperskaito, o grąžina kortelę dalyviui, iš kurio jos sulaukė.
4) Grąžindamas kortelę žaidėjas garsiai pasako tik gėlės pavadinimą, kuriai yra priskirtas  
    pasirinktas atsakymas į užduotą klausimą.
5) Atgavę korteles ir išgirdę pasirinkto atsakymo „gėlę“, dalyviai tyliai persiskaito 
    atsakymus į jų užduotus klausimus. Tiek klausimo formuluotė, tiek pasirinktas
    atsakymas išlieka tik tarp jį uždavusio ir į jį atsakiusio dalyvių.
6) Pirmas–penktas punktai kartojami.
 

ŽAIDIMO PABAIGA:
Susitariama iš anksto: panaudotas korteles galima atidėti, taip suteikiant žaidimui 
pabaigą, arba pasiimti atgal ir užduoti klausimą dar kartą kitam asmeniui.



PAŽVELKITE Į ABU STALO ŽAIDIMUS KŪRYBINGAI IR 
SUGALVOKITE SAVAS TAISYKLES ARBA

 JAS PRAPLĖSKITE, ĮVESKITE NAUJŲ SĄLYGŲ.
 

Karantine sėdite vienas arba dviese? 
Sugalvokite būdą, kaip šį žaidimą žaisti virtualiai.

 Labai laukiame 
nuotraukų, įspūdžių, vaizdo įrašų, 

kaip spausdinate žaidimą, kaip jį žaidžiate,
 rašykite ir siųskite savo sugalvotas taisykles –

 jūsų įspūdžiais dalinsimės 
muziejaus Facebook puslapyje.

Taisyklės parengtos pagal Povilo Blaževičiaus straipsnį „Stalo žaidimai Lietuvoje XX a. I pusėje“, 

išspausdintą Lietuvos mokslų akademijos leidinyje „Lituanistica“ (2019, t. 65, Nr. 1)

KĄ APIE ŽAIDIMĄ SAKO KITI? 

„...m
alonus, lin

ksmas 

jaunuomenės žaidimas...“  

(„Apšvietimo“ knygyno 

katalogas: Panevėžys,

 Prekyvietės (Bazarnaja) 

placius. 

Vilnius: J. Z
avadzkio 

spaustuvė, 1908)
„...nuoširdus pasikalbėjimas 

bei sielos slėpinių išreiškimas“ 

(„Aukuro“ knygyno knygų 

katalogas. 

Šiauliai: „Titnago“ spaustuvė, 

1932)


