
UGDYKIME KARTU  

Data - Balandžio 6 d. – 17 d.  

Tema - „Velykos“  

Tikslai:  

 Turtinti žodyną naujais žodžiais apie atbundančią gamtą, Velykų šventę, margučius.  

 Mokyti suprasti priešingos reikšmės žodžius.  

 Mokyti taisyklingo žodžių tarimo, kalbėti ir pasakoti 2-3 žodžių sakinukais.  

 

Ugdymo sritis Veiklos turinys vaikams ir tėvams, 

naudojamos priemonės, literatūra, internetinės nuorodos 

Artikuliacinio 

aparato lavinimas 

Atlikti artikuliacinio aparato lavinimo pratimus pagal „Linksmą liežuvio mankštelę“.  

Atlikti artikuliacinio aparato lavinimo pratimus skirtus garsui S mokyti.  

El. nuoroda: http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=garsas-s-2    

Atlikti artikuliacinio aparato lavinimo pratimus skirtus garsui Š mokyti.  

El. nuoroda: http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=garsas-s    

Atlikti artikuliacinio aparato lavinimo pratimus skirtus garsui R mokyti.  

El. nuoroda: http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=garsas-r   

 

Smulkiosios 

motorikos lavinimas 

Deklamuoti eilėraštį ir žaisti pirštukų žaidimą.  

El. nuoroda: http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php?page=du-simtakojai    

 

Du šimtakojai 

 

Du maži šimtakojukai lipo kartą į kalniuką.  

Lipo, lipo, lipo, lipo ir viens kitą susitiko.  

Džiaugėsi apsikabinę jie labai, labai, labai.  

Vos išskirti juos galėjom.  

Štai kokie geri draugai. 

 

Užduotis. Susirasti kaspiną, virvutę ar batų raištelį ir pagal paveikslėlius padaryti figūras 

(žiūrėti „Priedai“).  

 

Užduotis. Pasimokyti piešti kiškį (žiūrėti „Priedai“). Piešinį nuspalvinti.  

 

Užduotis. Iš storesnio popieriaus iškirpti kiaušinius ir juos numarginti (žiūrėti „Priedai“).  

 

Užduotis. Padaryti krepšelį (vieną ar kelis) Velykų šventei. (Failai prisegti.)  

 

Spalvinimo užduotys (failai prisegti).  

Kiaušinį nuspalvinti ir sukarpyti pagal linijas. Detales sumaišyti, o vėliau sudėti paveikslėlį.  

 

Žinau, kad jums puikiai pavyks! Pasidalinkite nuotraukomis   

Girdimojo 

suvokimo ir 

foneminės klausos 

lavinimas 

 

 

Su tėvelių pagalba žaisti žaidimą „Kokiu garsu prasideda paveikslėlių pavadinimai?“ ir tuo 

pačiu pasimokyti raidžių.  

 

Žaidimo el. nuoroda:  

https://learningapps.org/watch?v=pp5ahmgen20&fbclid=IwAR1ze-

ZWtmGwVBtWLYKMuRpbGV8DDSaf3o7JQKg9P0VwV5Y9OgXHNMO65NA    
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https://learningapps.org/watch?v=pp5ahmgen20&fbclid=IwAR1ze-ZWtmGwVBtWLYKMuRpbGV8DDSaf3o7JQKg9P0VwV5Y9OgXHNMO65NA


Garsų tarimo 

įtvirtinimas 

 

Margi margučiai  
Rid rid rid margi margučiai,  

O čia čia – maži vaikučiai.  

Jei margučiai neriedės,  

Tai vaikučiai nedidės.  

 

 

Velykų kiškis  

Eina kiškis takeliu  

Su pintiniu krepšeliu.  

O krepšelyje margučiai,  

Duos kiškelis jų vaikučiams.  

Kiekvienam dalins po vieną,  

Kad Velykų šventės dieną  

Būtų linksma ir smagu  

Su kiškučio margučiu.  

 

 

 
 

Kiškio kraitelė  

Tupi kiškis palei kelią,  

Dailiai margina kraitelę.  

Čiūžt laputė, žvilgt kreivai:  

- Vai, kiškuti, vai vai vai!  

 

Tu, žvaireli, taip gražiai,  

Tą kraitelę nudažei?  

Tai kraitelė, tai marga,  

Tartum genio uodega.  

 

Margučius joje matau:  

- Štiš, lapute,  

Jie ne tau!   



Žodyno plėtimas ir 

turtinimas  

Žodžiai: Velykos, sveiki sulaukę Velykų, verba, ornamentas, margučiai, vazelė, puokštė, 

medinis, popierinis, bukas, smailus, sunkus, tvirtas, sūrus, saldus, skanus, neskanus, ridenti, 

dažyti, marginti, išvirė, sudužo, skinti, puošti, taškeliai, skrituliukai, juostelės, gėlytės.  

Priešingos reikšmės žodžiai: linksmas – liūdnas, sunkus – lengvas, kietas – minkštas, bukas 

– smailus. Sugalvoti daugiau priešingos reikšmės žodžių.  

 

Išsiaiškinti kiekvieno žodžio reikšmę, rasti jam paveikslėlį internete bei išmokti jį teisingai 

tarti.  

Užduotis: Su pasirinktu žodžiu (žodžiais) nupiešti piešinį.  

Rišliosios kalbos 

ugdymas 

Pasakojimas pagal paveikslėlį (failas prisegtas).  

Klausimai:  

Koks metų laikas pavaizduotas paveikslėlyje?  

Kaip atrodo medžiai? Kaip atrodo žolė? Koks dangus?  

Kaip vadinasi pastatas matomas paveikslėlyje?  

Ką daro mergaitės?  

 

Pasakojimas pagal paveikslėlių seriją (failas prisegtas).  

Nustatyti paveikslėlių seką ir sukurti istoriją apie Vytuką ir jo dviratį.  

 

Atsakymai į klausimus vienu žodžiu - tai nėra pasakojimas.  

Mokykitės pasakoti sakinukais. Žodžius stenkitės tarti aiškiai. 

Linksmi Velykų 

žaidimai visai 

šeimai  

 

  
 

Velykų užduotys kiaušiniuose – paslėpkite kiaušinius įvairiose buto, namo ar kiemo 

vietose, tegul vaikai juos suranda, atlieka užduotį ir gauna mažas dovanėles ar saldainius. 

(Užduočių lapas prisegtas.)  

 

 
 

 

Margučių nešiojimas šaukšte – šeima pasidalina į dvi komandas, kiekvienas narys 

dalyvauja estafetėje ir turi nunešti į krepšį kiaušinį šaukšte, laimi ta komanda kurių 

margučiai liko sveikiausi.  

 

Šokis tarp kiaušinių – išdėliojame kiaušinius ant grindų, ir bandome ritmiškai šokti, laimi 

tas, kuris neužmins ant kiaušinių.  

 

Kiaušinių labirintas – išdėliojame kiaušinius kambaryje, šeima pasidalina į komandas, 

kiekvienoje po 2. Vienam iš komandos narių užrišamos akys, o jo porininkas jam sako, kaip 

jis turi eiti, kad neužmintų ant kiaušinių. 

 

Parengta pagal: https://pusemuses.lt/velyku-zaidimai-vaikams     

 

https://pusemuses.lt/velyku-zaidimai-vaikams


INFORMUOKITE 

KAIP JUMS 

PAVYKO  

 

Mums labai svarbu žinoti kaip jums sekasi, todėl prašome savo darbais ir pasiekimais 

pasidalinti. Visi turime pasidžiaugti mūsų pasiekimais.  

Viską ką darysite ir kaip Jums pavyko fiksuokite nuotraukose. Nuotraukas atsiųskite 

logopedei į el.dienyną „Mūsų darželis“ arba į el.paštą.  

 

SĖKMĖS VISIEMS AUGANT IR AUGINANT.  

 

 

 

Parengė logopedė Vilma  


