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ŽAISLŲ SAUGOS DIREKTYVOS (88/378/EEB)
TAIKYMO GAIRĖS NR. 11
ŽAISLAI, SKIRTI VAIKAMS IKI 36 MĖNESIŲ
Šios gairės yra neįpareigojantis dokumentas. Nors jose pateiktiems siūlymams ne visais
atvejais vieningai pritarė Žaislų saugos ekspertų grupių nariai, tačiau visumoj šios
gairės atspindi bendrą ekspertų grupės narių požiūrį dėl žaislų, skirtų vaikams virš 36
mėnesių arba vaikams iki 36 mėnesių, klasifikavimo.
1.

ĮŽANGA

Komisijos tarnyba uždavė klausimą nacionaliniams ekspertams dėl žaislų saugos: kokiais
kriterijais reikėtų vadovautis nustatant, ar žaislai skirti vaikams virš 36 mėnesių, ar skirti
vaikams iki 36 mėnesių.
CEN pranešime CR 14379 „Žaislų klasifikavimas“ pateikiamos gairės, kuriose žaislų
savybės suskirstytos pagal vaikų amžių. Nors šiame pranešime išvardintos funkcijos ir
savybės bei pateikti pavyzdžiai, tačiau dėl kai kurių žaislų vis dar gali kilti diskusijų.
Prancūzijos institucijos pateikė išsamų dokumentą apie žaislų, skirtų vaikams virš 36
mėnesių ir vaikams iki 36 mėnesių, klasifikavimą. Šiuo Prancūzijos institucijų parengto
vertinimo pagrindu, taip pat atsižvelgiant į valstybių narių ekspertų pateiktą informaciją,
ekspertų grupė priėmė šias gaires.
Šis dokumentas – tai neprivalomojo pobūdžio gairės, kurios skirtos valstybėms narėms
padėti nuspręsti, ar žaislai yra skirti vaikams virš 36 mėnesių, ar vaikams iki 36 mėnesių.
Šis vertinimas sukoncentruotas į 3 žaislų kategorijas: paveikslėlių dėliones, lėles ir
minkštus žaislus. Siekiant apibrėžti sąvoką žaislo, kuris aiškiai skirtas vaikams iki 36
mėnesių, buvo labiau koncentruotasi į teigiamus kriterijus, o ne neigiamus.
_______________________
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2.

TEISINĖ BAZĖ

Žaislų saugos direktyva 88/378/EEB žaislą apibrėžia kaip „bet kokį gaminį ar medžiagą,
sukonstruotą arba aiškiai skirtą žaisti vaikams iki 14 metų“.
Ši direktyva nenumato klasifikavimo pagal atskiras amžiaus grupes reikalavimų. Tačiau
Direktyva teigia, kad vaikams iki 36 mėnesių kyla ypač daug pavojų, kadangi jie viską
kiša į burną, be to jie dar nėra išsivystę arba yra ribotai fiziškai bei protiškai išsivystę.
Todėl Direktyva nustato ypatingai griežtas nuostatas žaislams skirtiems vaikams iki 36
mėnesių.
Pagal Direktyvos II priedo I.2.(a) „su žaislo vartojimu siejamos rizikos laipsnis turi būti
proporcingas vartotojų ir atitinkamais atvejais jų prižiūrėtojų gebėjimui šios rizikos
išvengti. Tai ypač pasakytina apie žaislus, kurie pagal savo funkcijas, matmenis ir
savybes yra skirti vaikams iki 36 mėnesių.“
II priedo II.1.(d) dėstoma, kad „žaislai bei jų sudedamosios dalys ir aiškiai žaislams
vartoti skirtos atskiros dalys žaislų, kurie yra aiškiai skirti vartoti vaikams iki 36
mėnesių, turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų galima praryti ar įkvėpti.“
Tokiais atvejais, kai žaislai gali būti pavojingi vaikams iki 36 mėnesių, Direktyvos IV
priedas (1) reikalauja, kad jie turėtų perspėjimą. Šie žaislai turi būti su perspėjimu,
kuriame, pavyzdžiui, sakoma „Netinka vaikams iki 36 mėnesių“ arba „Netinka vaikams
iki 3 metų“, kartu pateikiant trumpą paaiškinimą instrukcijoje apie ypatingus pavojus,
kuriems taikomas šis įspėjimas. Perspėjimas gali būti pakeistas ženklu, kaip tai aprašyta
darniajame standarte EN 71-6.
Tačiau įpareigojimas pritvirtinti perspėjimą netaikomas žaislams, kurie pagal savo
funkcijas, matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 36 mėnesių.
3.

ŽAISLŲ, SKIRTŲ VAIKAMS IKI 36 MĖNESIŲ, KLASIFIFAVIMO
KRITERIJAI

Žaislai gali būti suprojektuoti taip, kad dalis žaislo savybių gali dominti vaikus iki 36
mėnesių, o kitos savybės gali dominti vaikus virš 36 mėnesių. Iš tiesų, riba tarp žaislų,
skirtų vaikams iki 36 mėnesių ir skirtų vaikams virš 36 mėnesių, ne visada yra aiški ir
suprantama. Todėl ekspertų grupė pateikė keletą svarbių aplinkybių, padedančių aiškiai
nustatyti ribą.
Žaislo, skirto vaikams iki 36 mėnesių, žaidimo funkcija gali būti nustatyta pagal šias
aplinkybes1:
___________
1

Daugiau informacijos apie skirtingų žaislų savybes ir žaidimo funkcijas rasite leidinyje „Žaislų
klasifikavimas – Gairės“, išleistame Europos standartizacijos komiteto, dokumento Nr. CR 14379, 2002 m.
balandžio 17 d. (CIRCA dokumentas ENTR/TOYS/2001/059).
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(1)

vaikų iki 36 mėnesių psichologija, ypač poreikis „glaustis“;

(2)

jų trauka prie „objektų“, kurie į juos panašūs: kūdikių, mažų vaikų, gyvūnėlių ir t.t.;

(3)

jų protinis išsivystymas, ypač išsiblaškymas, žinių kiekis, nekantrumas ir t.t.;

(4)

jų neišvystytos fizinės galimybės, t.y. judėjimo laisvumas, vikrumas ir t.t. (žaislai
vaikams turi būti nedideli ir lengvi, kad būtų nesunku juos laikyti).

Turėtų būti įvertinta:
(1)

vaikų sugebėjimas naudoti žaislą pagal paskirtį, kuris ir nulemia pasirinkimą, ar
skirti jį vaikams iki 3 metų, ar vaikams virš 3 metų; kai toks gebėjimas naudotis
atsiranda palaipsniui ir atsiranda anksčiau nei suėjus 3 metams ir jis toliau tęsiasi,
tokiu atveju žaislas yra tinkamas patiems jauniausiems vaikams;

(2)

jeigu žaislas turi mažų detalių, kurios gali būti prarytos ar įkvėptos arba jei yra
pasismaugimo rizika, tai dar savaime nereiškia, kad žaislas yra skirtas vaikams virš
3 metų;

(3)

atliekant gaminių tyrimus ir nustatant atitiktį ženklinimo „netinka vaikams iki 3
metų“ (arba iki 36 mėnesių) pasirinkimas negali būti grindžiamas komerciniais
tikslais; toks ženklinimas negali būti pateiktas ant žaislo, atitinkančio aukščiau
paminėtą kriterijų (vaikams iki 3 metų), nes keltų riziką vaikams iki 3 metų.

(4)

Šiame dokumente pateikiamos pavyzdžių, padėsiančių priimti sprendimus,
nuotraukos. Jos nesuponuoja gaminių, pateikiamų pavyzdžiais, atitikties.

4.

GAMINIŲ KATEGORIJOS

I

DĖLIONĖS

Dėlionės sugrupuotos į tris kategorijas: dėlionės iš minkštos medžiagos žaidimui ant
grindų; medinės, kartoninės ir plastiko dėlionės; geometrinės arba dvimatės dantytos
dėlionės.
4.1 „Dėlionės iš minkštos medžiagos žaidimui ant grindų“
Šios dėlionės parduodamos supakuotos komplektuose. Jos skirtos vaikams, kad iš jų
sudėliotų minkštą kilimėlį žaidimui arba įvairių formų figūras. Šios dėlionės plačiai
naudojamos, ypač vaikų darželiuose. Tokie gaminiai gali būti laikomi skirtais vaikams iki
36 metų, nurodant kad detalės iš to paties komplekto (1-7 pavyzdžiai):
-

yra sukeičiamos tarpusavyje (yra panašios formos, su standartiniais arba
identiškais danteliais);
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-

tarpusavyje gali būti sujungtos atsitiktine, nenumatyta tvarka;

-

nesvarbus atskirų detalių dydis.

Yra dėlionių, kurios gali būti laikomos tinkančiomis vaikams virš 36 mėnesių, jeigu jos,
skirtingai nei anksčiau pateiktame pavyzdyje, turi kitą paskirtį ir gali būti sudėliotos tik
viena tvarka, sukuriant numatytą paveikslėlį. Žaidimas „Klasės“ taip pat patenka į šią
kategoriją, nes langeliai gali būti išdėstyti tik tam tikra tvarka, negali būti sukeisti
vietomis. Be to, vaikai žaidžia šokinėdami ant vienos kojos, todėl žaidimas būtų per daug
sudėtingas vaikams iki 36 mėnesių (8-11 pavyzdžiai).
4.2. Medinės, kartoninės ir plastiko dėlionės
4.2.1. Dėlionės, kurių detalės po vieną įstatomos į lovelius
Jos galėtų būti klasifikuojamos kaip tinkamos vaikams iki 36 mėnesių, nes (12-13
pavyzdžiai):
-

šios dėlionės suteikia vienintelę ir aiškią galimybę, kad detalės atitiktų vienai kitą
(viena detalė kiaurymei)

-

detalės didelio dydžio, jas lengva paimti;

-

detalių forma yra paprasta ir lengvai identifikuojama,

-

jas lengva sudėlioti;

-

nedaug detalių.

4.2.2. Dėlionės, kurių kelios detalės tarpusavyje sujungiamos taip, kad sudarytų paprastą
paveikslėlį (gyvūną, fono paveikslą, peizažą ir t.t.)
-

lengvai identfikuojamos paprastų formų detalės;

-

detalės didelio dydžio, jas lengva paimti;

-

detales lengva įdėti;

-

nedaug detalių.
4.3. Kitos dėlionės ir dvimatės dantytos dėlionės

Šios dėlionės nėra laikomos skirtomis vaikams iki 36 mėnesių (21-23 pavyzdžiai).
Priežastys tokios:
-

mažai paveikslėlių ir vaizdų žaidime;
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-

detalės negali būti tarpusavy sukeistos;

-

kombinacijų įvairovė ir kompleksiškumas, ypač žaidimų, sudarytų iš 4 skirtingų
geometrinių rinkinių, labai sunkiai surenkamų, jeigu sumaišomos visų 4 skyrių
detalės.

4.4. Specialus atvejis: kubai ir mozaikos
Ant kubų šešių šonų gali būti pateiktos vaizdų dalys, kurios gali būti sudėliotos taip, kad
sudarytų piešinį pagal pateiktą pavyzdį. Mozaikų dėlionės sudarytos iš geometrinių
detalių, kurios atitinka viena kitą, jos būna įvairiaspalvės (kartais magnetinės) ir gali būti
sudėliotos daugybe būdų (24-26 pavyzdžiai). Abi šių gaminių rūšys gali būti naudojamos
didinant jų sudėtingumą: vaikai iki 3 metų džiaugiasi vieną ant kitos sudėję detales ar
suguldę jas vieną prie kitos; vėliau, vaikams augant, jie derindami spalvas gali sudėlioti
paveikslėlius ar mozaikas. Abu šie žaidimai tinka bet kokio amžiaus vaikams.
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II LĖLĖS
Lėlės primena kūdikius, vaikus, paauglius ar suaugusius, gali būti vyriškos arba
moteriškos giminės. Lėlės užima labai plačią ir įvairią žaislų rinkos dalį, jos išsiskiria
išvaizda, tikroviškumu, kartais priedais.
4.5. Lėlės, parduodamos vienos
Aplinkybės, nulemiančios, kad gaminiai tinkami vaikams iki 3 metų:
-

paprasta konstrukcija,

-

lankstūs, minkšti, švelnūs, malonūs liesti gaminiai, primenantys kūdikius ar mažus
vaikus;

-

pagamintos vien iš paminkštinto audinio (1-3 pavyzdžiai);

-

kūnai pagaminti vien iš paminkštinto audinio, o galvos ir galūnės iš gumos ar PVC,
arba visos lėlės pagamintos iš gumos ar PVC (4-6 pavyzdžiai);

-

galva ir galūnės gali būti tik nežymiai judinamos;

-

paprastais judesiais lėlę galima priversti judėti, verkti arba kalbėti (patraukus už
virvutės, nuspaudus mygtuką ir t.t.);

-

mažai bendravimo arba jokio bendravimo.

Nelemiančios aplinkybės:
-

plaukai, pagaminti iš vilnos arba imituojantys plaukus;

-

užsimerkiančios akys.

4.6. Lėlės-kūdikiai ir lėlės, parduodamos su susijusiais priedais
4.6.1. Dėžutės turi būti suprojektuotos vaikams iki 3 metų
Be lėlių ir aukščiau paminimų priedų, dėžutėje gali būti:
-

nenurengiami drabužiai, kuriuos lėlė jau dėvi;

-

drabužiai, kuriuos lengva aprengti ir nurengti, kuriems nereikia specialaus
pritvirtinimo, kuriuos jau lėlė dėvi arba gali būti įdėti kaip atsarginiai;

-

objektai, kurie asocijuojasi su vaikais iki 3 metų ir kurie atspindi jų galimybes
(puodukas, seilinukas, lėkštė, šaukštas ir t.t.).
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4.6.2. Dėžutės, kurios nėra skirtos vaikams iki 3 metų, bet kuriose šiai vaikų amžiaus
grupei tinkama lėlė
Jeigu lėlė atitinka reikalavimus, pateiktus pradedant nuo 4.6.1 punkto, ji yra tinkama
vaikams iki 3 metų amžiaus. Vaikai iki 3 metų turi būti saugomi, kad nepaimtų žaislų už
drabužių arba laikomų dėžėje ir /arba jų priedų:
-

drabužių, kuriuos sunku pritvirtinti, užsegti, aprengti ir t.t.;

-

batų su dirželiais, batraiščiais ir t.t.;

-

kitų susijusių priedų, pavyzdžiui, kuprinės, motorolerio, riedučių, smulkių baldų,
vaikiškų vežimėlių ir t.t.

4.6.3. Lėlės, kurios nėra skirtos vaikams iki 3 metų
Šiai kategorijai priklauso lėlės, kurioms žaidžiant vaikai savęs nelaiko „tėveliais“,
„mamytėmis“, „vyresniais broliukais“, „vyresnėmis sesutėmis“. Pavyzdžiai:
-

tradicinės kietos lėlės, turinčios daugybę sujungimų, lėlės, kurias galima aprengti,
sušukuoti ir t.t.;

-

madingos lėlės, pavyzdžiui, „Barbė“ ir jos priedai,

-

madingos lėlės, pagamintos iš karkaso, aptraukto paminkštintu audiniu, žiūrėkite
7 pavyzdį.
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III

MINKŠTOS IR KIMŠTOS LĖLĖS

Minkšti žaislai yra malonūs liesti, kadangi jie lengvi, minkšti ir švelnūs. Labai maži
kūdikiai turi įgimtą instinktą glaustis ar būti priglaustais. Minkšti žaislai paprastai būna
gyvūnėlių arba animacinių personažų formos. Tai tokie žaislai, kurie domina labai mažus
kūdikius ir su kuriais vaikai save instinktyviai identifikuoja.
Minkšti žaislai skatina paprastą žaidimą, kuriam nereikia jokių specialių žinių. Žaislai yra
vaiko draugai, su jais elgiamasi kaip su gyvais, jie nešiojami, imami į lovą miegoti ir t.t.
Prekyboje yra labai daug minkštų žaislų, kurie yra suprojektuoti ir aiškiai skirti vaikams
iki 3 metų žaisti, arba objektų, kurie dėl aukščiau išvardintų priežasčių, turėtų būti
laikomi žaislais, skirtais vaikams iki 3 metų (1-23 pavyzdžiai).
Beveik visais atvejais minkšti žaislai tinkami vaikams iki 3 metų. Išimčių atsiranda dėl
ypatingos žaislo konstrukcijos, tačiau tokios išimtys retos ir pasižymi:
-

papildomom savybėm, kurios trukdo vaikui glaustytis prie žaislo; todėl žaislas turėtų
būti laikomas tinkamu vaikams virš 3 metų.

4.7. Minkšti žaislai, kurie turėtų būti laikomi skirtais vaikams iki 3 metų
Šios kategorijos žaislai yra šie:
4.7.1. Kimšti žaislai
-

įprasti kimšti žaislai ir muzikos instrumentai;

-

durų dekoracijos;

-

ūgio matuokliai vaikų miegamiesiems, kuriuos prikimšus, jie tampa minkštais
žaislais;

-

gyvūnų formos pagalvėlės.
4.7.2. Minkšti žaislai, kurie nėra prikimšti

-

piniginės;

-

kuprinės, ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas į šiuos du atvejus, kadangi dėl
virvučių ir dirželių yra rizika užspringti;

-

miegmaišiai;

-

gyvūnų formos pagalvių užvalkalai;
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-

gyvūnų formos karšto vandens butelio užvalkalai;

-

pižamų dėklai;

-

maži lagaminai su ratukais Vini Puko formos, kurių minkštoji dalis gali būti
pašalinama.

4.8. Teminiai minkšti žaislai su priedais arba be priedų
Kaip ir lėlių atveju (I), minkšti žaislai, kurie pateikiami kartu su priedais ir turi savybių,
kurios žaislus daro tinkamais mažesnes žaislo valdymo galimybes turintiems vaikams iki 3 metų,

turi būti laikomi skirtais vaikams iki 3 metų (24-30 pavyzdžiai).
4.9. Minkšti žaislai, kurie nėra skirti žaisti
4.9.1. Minkšti žaislai skirti tik dekoravimui
-

minkšti žaislai, skirti naudoti kaip Kalėdų eglutės žaisliukai arba stalo dekoravimui
ypatingomis progomis (Direktyvos I priedas);

-

objektai, susidedantys iš nuotraukų rėmelių, kuriuose yra ir minkštų žaislų (31
pavyzdys).
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IV

PAVYZDŽIŲ NUOTRAUKOS

DĖLIONĖS
- detalės gali būti sukeistos vietomis (yra < 3 m
vienodos formos ir vienodos paskirties);
- tarpusavyje
gali
būti
sujungtos
atsitiktine, nenumatyta tvarka;
- nesvarbus atskirų detalių dydis.

1

- detalės gali būti sukeistos vietomis (yra < 3 m
vienodos formos ir vienodos paskirties);
- tarpusavyje
gali
būti
sujungtos
atsitiktine, nenumatyta tvarka;
nesvarbus atskirų detalių dydis.

2
- detalės gali būti sukeistos vietomis (yra < 3 m
vienodos formos ir vienodos paskirties);
- tarpusavyje
gali
būti
sujungtos
atsitiktine, nenumatyta tvarka;
nesvarbus atskirų detalių dydis.

3

- detalės gali būti sukeistos vietomis (yra < 3 m
vienodos formos ir vienodos paskirties);
- tarpusavyje
gali
būti
sujungtos
atsitiktine, nenumatyta tvarka;
nesvarbus atskirų detalių dydis.

4
- detalės gali būti sukeistos vietomis (yra < 3 m
vienodos formos ir vienodos paskirties);
- tarpusavyje
gali
būti
sujungtos
atsitiktine, nenumatyta tvarka;
nesvarbus atskirų detalių dydis.

5

- detalės gali būti sukeistos vietomis (yra < 3 m
vienodos formos ir vienodos paskirties);
- tarpusavyje
gali
būti
sujungtos
atsitiktine, nenumatyta tvarka;
nesvarbus atskirų detalių dydis.
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7

Kilimėlis
pagamintas
iš
minkštų
(putplasčio) paprastos formos detalių.
Mažiukas pianinas su devynias klavišais
taip
pat
„įdedamas“
į
kilimėlį.
Parduodamas kartu su knygele su
muzikinėmis melodijomis, kurias galima
groti pasinaudojant paveikslėliais arba ant
pianino klavišų nupieštais skaičiais.

<3m
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Dėlionė iš detalių, kurios negali būti > 3 m
sukeistos vietomis, detalės žymiai
mažesnės, jų žymiai daugiau (visas
sudėtos dėlionės dydis yra 31 x 21 cm) .
Dėlionės detalėse pavaizduotos gatvės.
Minkštos (putplasčio) dėlionės detalės
sudaro sudėtingą vaizdą.

8
Minkštos (putplasčio)
sudėtingais vaizdais

dėlionės

su

>3m

9

Dėlionės
su
detalėmis,
pavaizduotos gatvės.

kuriose > 3 m

10
„Klasių“ žaidimai su langeliais, kurie gali > 3 m
būti sudėlioti tik tam tikra tvarka, todėl
negali būti sukeisti vietomis. Be to, vaikai
žaisdami šokinėja ant vienos kojos, todėl
vaikams iki 36 mėnesių tokie žaidimai
būtų per sudėtingi.

11

Laikrodžio, lentos ar skaičių formos < 3 m
dėlionės. Šių dėlionių paklausa nepriklauso
nuo gebėjimo pažinoti laikrodį ar skaičius.

12

13

- šios dėlionės siūlo vienintelę galimybę < 3 m
sudėlioti detales (viena detalė vienai
kiaurymei);
- sudarytos iš didelių detalių, kurias lengva
paimti;
- paprasta detalių forma, jas lengva
identifikuoti;
- jas lengva sujungti;
Kai kurios dėlionės turi „paėmimo
smeigtukus“, kitos neturi.

11

Laikrodžio, lentos ar skaičių formos < 3 m
dėlionės. Šių dėlionių paklausa nepriklauso
nuo gebėjimo pažinoti laikrodį ar skaičius.

14
Laikrodžio, lentos ar skaičių formos < 3 m
dėlionės. Šių dėlionių paklausa nepriklauso
nuo pažinoti laikrodį ar skaičius.

15
Dėlionės su nestilizuotais, tikroviškais < 3 m
paveikslėliais,
pavyzdžiui,
„statybos
įrankiais“ ar „maistu“. Kad jas būtų lengviau
sudėlioti, detalės nėra tokių tikslių formų
kaip piešinys.

16
Dėlionės su nestilizuotais, tikroviškais < 3 m
paveikslėliais,
pavyzdžiui,
„statybos
įrankiais“ ar „maistu“. Kad jas būtų lengviau
sudėlioti, detalės nėra tokių tikslių formų
kaip piešinys.

17

12

Medinės dėlionės, pagamintos iš kelių < 3 m
detalių, sudarančių stilizuotos formos
gyvūnus, kurių kiekviena detalė lengvai
identifikuojama, ir jai lengva rasti tinkamą
vietą.

18

19

- sudarytos iš didelių detalių, kurias lengva
paimti;
- paprasta detalių forma, jas lengva
identifikuoti;
- jas lengva sujungti;
- nedaug detalių.

<3m

- sudarytos iš didelių detalių, kurias lengva
paimti;
- paprasta detalių forma, jas lengva
identifikuoti;
- jas lengva sujungti;

<3m

nedaug detalių.
20
Pagal surenkamo objekto sudėtingumą,
detalių skaičių, dydį ir sunkumą sudėlioti.

>3m

Pagal surenkamo objekto sudėtingumą,
detalių skaičių, dydį ir sunkumą sudėlioti.

>3m

Pagal surenkamo objekto sudėtingumą,
detalių skaičių, dydį ir sunkumą sudėlioti.

>3m

21

22

23

13

24

Ribojančios aplinkybės:
- nėra žaidimo paveikslėlių;
- detalės negali būti sukeistos vietomis;
- kombinacijų įvairovė ir sudėtingumas,
ypatingai žaidimų, sudarytų iš 4 skirtingų
geometrinių komplektų, kuriuos labai sunku
sudėlioti, jeigu sumaišomos visų 4 skyrių
detalės.
Juo labiau taikoma dėlionėms be rėmelių ir
trimatėms dėlionėms

<3m

<3m

25
Mozaikų dėlionės sudarytos iš geometrinių < 3 m
figūrų, kurios tarpusavyje atitinka, yra
įvairių spalvų (kartais figūros būna
magnetinės) ir gali būti sudėliotos daugybe
būdų.

26

Abi šių gaminių rūšys gali būti
naudojamos
didinant
žaislo
sudėtingumą: vaikai iki 3 metų džiaugiasi
vieną ant kitos sudėję detales ar suguldę
jas vieną prie kitos; vėliau, vaikams
augant, jie derindami spalvas gali sudėlioti
paveikslėlius ar mozaikas.
Šie žaidimai tinka bet kokio amžiaus
vaikams.

14

LĖLĖS
Pagamintos vien iš paminkštinto audinio.
<3m
Skudurinės lėlės, dominančios vaikus iki 3 metų, su
kuriomis jie save tapatina arba su kuriomis jie
elgiasi kaip su sesute/broliuku.

1
Pagamintos vien iš paminkštinto audinio.
<3m
Skudurinės lėlės, dominančios vaikus iki 3 metų, su
kuriomis jie save tapatina arba su kuriomis jie
elgiasi kaip su sesute/broliuku.

2
Pagamintos vien iš paminkštinto audinio.
<3m
Skudurinės lėlės, dominančios vaikus iki 3 metų, su
kuriomis jie save tapatina arba su kuriomis jie
elgiasi kaip su sesute/broliuku.

3
Kūnai pagaminti vien iš paminkštinto audinio, o
galvos ir galūnės iš gumos arba PVC, arba visos
lėlės pagamintos iš gumos arba PVC.

<3m

Lėlės, kurių kūnai pagaminti iš audinio, o galvos ir
galūnės pagamintos iš minkšto plastiko arba
pagamintos vien iš plastiko, kurias vaikai laiko savo
vaikais.

4

15

Kūnai pagaminti vien iš paminkštinto audinio, o
galvos ir galūnės iš gumos arba PVC, arba visos
pagamintos iš gumos arba PVC.

<3m

Lėlės, kurių kūnai pagaminti iš audinio, o galvos ir
galūnės pagamintos iš minkšto plastiko arba
pagamintos vien iš plastiko, kurias vaikai laiko
savo vaikais.

5
Kūnai pagaminti vien iš paminkštinto audinio, o
galvos ir galūnės iš gumos arba PVC, arba visos
pagamintos iš gumos arba PVC.

<3m

6
madingos lėlės, sudarytos iš korpuso, aptraukto > 3 m
paminkštintu audiniu.

7

16

KIMŠTI ŽAISLAI
Įprasti minkšti žaislai

<3m

Įprasti minkšti žaislai

<3m

Įprasti minkšti žaislai

<3m

Įprasti minkšti žaislai

<3m

1

2

3

4

17

Minkšti žaislai, pritvirtinti ant raktų pakabuko

<3m

Minkšti žaislai, pritvirtinti ant raktų pakabuko

<3m

Durų dekoracijos

<3m

5

6

7

Ūgio matuokliai vaikų kambariui;
prikimšti, jie yra minkšto žaislo formos.

kai < 3 m

8

18

Ūgio matuokliai vaikų kambariui;
prikimšti, jie yra minkšto žaislo formos.

kai < 3 m

9
Gyvūnų formos pagalvėlės

<3m

Gyvūnų formos pagalvėlės

<3m

10

11

19

MINKŠTI ŽAISLAI, KURIE NĖRA PRIKIMŠTI
Piniginės

<3m

Piniginės

<3m

Kuprinės

<3m

12

13

14

20

Kuprinės

<3m

Kuprinės

<3m

Gyvūnų formos miegmaišiai

<3m

Gyvūnų formos pagalvių užvalkalai

<3m

15

16

18
Gyvūnų formos
užvalkalai

karšto

vandens

butelio < 3 m

19

21

Gyvūnų formos
užvalkalai

karšto

vandens

butelio < 3 m

Gyvūnų formos
užvalkalai

karšto

vandens

butelio < 3 m

20

21

Gyvūnų formos pižamų dėklai

<3m

22

22

Maži lagaminai su ratukais Vini Puko formos,
kurių minkštoji dalis gali būti pašalinama.

<3m

23

23

TEMINIAI MINKŠTI ŽAISLAI SU PRIEDAIS ARBA BE PRIEDŲ
minkšti žaislai, kurie pateikiami kartu su < 3 m
priedais ir turi savybių, kurios žaislus daro
tinkamais mažesnes žaislo valdymo galimybes
turintiems vaikams iki 3 metų, – turi būti
laikomi skirtais vaikams iki 3 metų

24
minkšti žaislai, kurie pateikiami kartu su < 3 m
priedais ir turi savybių, kurios žaislus daro
tinkamais mažesnes žaislo valdymo galimybes
turintiems vaikams iki 3 metų, – turi būti
laikomi skirtais vaikams iki 3 metų

25
minkšti žaislai, kurie pateikiami kartu su < 3 m
priedais ir turi savybių, kurios žaislus daro
tinkamais mažesnes žaislo valdymo galimybes
turintiems vaikams iki 3 metų, – turi būti
laikomi skirtais vaikams iki 3 metų

26
minkšti žaislai, kurie pateikiami kartu su < 3 m
priedais ir turi savybių, kurios žaislus daro
tinkamais mažesnes žaislo valdymo galimybes
turintiems vaikams iki 3 metų, – turi būti
laikomi skirtais vaikams iki 3 metų

27

24

minkšti žaislai, kurie pateikiami kartu su < 3 m
priedais ir turi savybių, kurios žaislus daro
tinkamais mažesnes žaislo valdymo galimybes
turintiems vaikams iki 3 metų, – turi būti
laikomi skirtais vaikams iki 3 metų

28
Minkštas žaislas, „nešantis“ didelę dovaną

<3m

Minkšti „nepadorūs“ žaislai

<3m

29
30

25

MINKŠTI ŽAISKLAI, SKIRTI TIK DEKORAVIMUI
objektai, susidedantys iš nuotraukų Ne
rėmelių, kuriuose yra ir minkštų žaislų
žaislas

31

26
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