
Žaidžiant stalo žaidimus galima 
nesunkiai išmokti logiškai 

mąstyti, priimti strategiškai 
naudingus sprendimus, 

darniai komunikuoti su kitais 
žaidėjais, derėtis, įsiklausyti 

į kitus žmones, lavinti 
pasakojimo įgūdžius, vaizduotę 

ir kūrybiškumą. Kiekvienam 
įgūdžiui lavinti galima rasti 

tinkamą stalo žaidimą!

„Svarbu tai, kad, žaisdami su 
kitais žmonėmis, kartu patiriame 
kokią nors situaciją. Tai panašu 

į bendrą nuotykį ar kelionę. 
Bendri patyrimai stiprina kartu 

žaidžiančių šeimos narių, draugų 
ar pažįstamų ryšius“, – teigia stalo 
žaidimų kūrėjas Urtis Šulinskas. 

Kartą pabandžius žaisti stalo 
žaidimus, sunku sustoti – ši veikla suteikia daugybę pozityvių emocijų, galimybę smagiai ir įdomiai praleisti laiką kartu su draugais ar šeima. 

Rekomenduojame išbandyti! 

BE STALO ŽAIDIMŲ KŪRIMO, 

„VIENARAGIS.LT“ ORGANIZUOJA: 

Edukacinius stalo žaidimų 

būrelius vaikams;

Stalo žaidimų stovyklas; 

Pramogines / 

edukacines stalo 

žaidimų erdves 

renginiuose mažiems ir 

didieliems žaidėjams;

Žaismingas 
gimtadienio ir 

kitas 
šeimos 

šventes. 
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KONKURSAS
Jei viską skaitei atidžiai, šis 
konkursas tau nesukels jokių 
keblumų. Priešingai – visiškai 
lengvai galėsi laimėti vieną 
geriausių pasaulio žaidimų 

„Emojito“!

Norėdamas gauti šį žaidimą, 
atsakyk į visiškai paprastą 

klausimą: kaip vadinasi projektas, 
sukūręs vieną geriausių pasaulio 

žaidimų vaikams  „Emojito“?

A) RAGANOSIS.LT
B) ŽIRAFA.LT

C) VIENARAGIS.LT

PRIZAS
Stalo žaidimas
„Emojito“

x1



„Juros periodo 
pasaulio“ žaidimas yra 
beveik toks pat, kaip 

ir „Pokemon GO“. Kad 
rastum dinozaurų, 
turėsi vaikščioti ir 

realiame pasaulyje.

Dinozaurai ištrūko 
iš uždaro parko ir 

pasklido po visą pasaulį! 
Kas gali būti smagiau, 

nei gaudyti juos?

Dinozaurai gali būti 
pasislėpę įvairiuose 
kampeliuose, tad 

trauk savo žygio batus 
ir leiskis į nuotykį!

Savo dinozaurų 
pasigaminti galėsi 

tik surinkęs tinkamą 
kiekį DNR. Tai yra 

svarbu, nes žaidimo 
esmė tokia pat, kaip 
ir „Pokemon GO“, – 
surinkti kuo daugiau 
skirtingų dinozaurų. 

Priešingai nei 
„Pokemon GO“, kol 
kas šiame žaidime 

negalima varžytis su 
kitais žaidėjais.

Kol kas 
„Jurassic 

World Alive“ 
yra tuštokas – 
be dinozaurų 

gaudymo nė jokios 
kitos veiklos.

Didžiausias minusas – 
žaidimas lėtai kraunasi. 

Dinozaurus gali rasti 

atsidaręs žemėlapį. Jų 

DNR surinksi šaudydamas į 

juos strėlytes iš drono. Tai 

yra daug sunkiau, nei gali 

pasirodyti iš pirmo žvilgsnio!
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Parašyk savo vardą, 
pavardę, metus ir adresą. 

Nepamiršk prisegti 
nufotografuoto arba 
nuskenuoto piešinio!

kapitonas@flintas.lt

facebook.com/

kapitonasflintas

Užpildyk 30 p. esantį kuponą, 
o savo piešinį kartu su kuponu 
įdėk į voką ir atsiųsk mums!

Radijo bangomis valdomas vandens 
tankas „AIR HOGS“

Dinozaurai tikrai atgyja! Nupiešk savo 
mėgstamiausią dinozaurą ir laimėk nerealų prizą!

Kaip dalyvauti?
PAŠTU

ELEKTRONINIU BŪDU

PRIZAS 1X
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ROBOTŲ ŽEMĖ

Robotai yra savarankiškai 
judančios ir užduotis 

atliekančios 
mašinos. 

Tai jas 
skiria 

nuo nuotoliniu būdu 
valdomų prietaisų, kuriems 
reikia žmonių komandų. 

Net kompiuteriai nelaikomi 
robotais, nes jie negali judėti.

Prie mokslinės realybės 
robotai priartėjo tik 1954 

m., kai amerikiečiai 
Džordžas Devolas ir 

Džozefas Engelbergeris 
užpatentavo pirmąjį 

pramoninį robotą. 
Mašiną, pavadintą 

„Unimate“, daugiausia 
sudarė judanti plieninė 
ranka, galėjusi judėti iš 
vietos į vietą ir suvirinti 

objektus.

20


