
UGDYKIME KARTU     
 

Data -  Balandžio 06 d. – Balandžio 10 d. 

Tema - „MARGUČIŲ KRAITELĖ“  

 

Tikslai:  

 Stebėti, tyrinėti bundančią gamtą, džiaugtis pavasariu. 

 Laukti pavasario šventės – Velykų; turtinti ir tikslinti Velykų šventės vaizdinius, prisiminti tradicijas, 

papročius; suprasti, ko moko senolių išmintis. 

 Ruoštis šventei: rišti verbas Velykų stalui papuošti, gaminti paukščius, kiškučius; marginti kiaušinius; 

pasiklausyti veykinių giesmių. 

 Bendrauti, žaisti smagius žaidimus, Velykų dieną ridenti, daužti kiaušinius; kalbėtis ir reikšti jausmus kuo 

įvairesniais būdais: žodžiu, mimika, judesiu, vaidyba. 

Ugdymo sritis 
Veiklos turinys ką vaikai galėtų veikti  ,  

naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės nuorodos   

Regimasis 

suvokimas 

Spalva 

 

Velykų spalvos 

  Pasirinkus pačių įvairiausių spalvų – juodą, baltą, raudoną, geltoną, žalią, mėlną, 

rudą, pilką, - marginti kiaušinius, piešti sveikinimo atvirukus, rišti ar piešti 

spalvingas verbas. 

https://m.youtube.com/watch?v=HVRXL8o-hfw&feature=youtu.be 

 

Forma 

Margučiai krepšelyje 

  Tyrinėti aplinkos daiktų formas: gėlių žiedai, medžių, krūmų pumpurai, Velykų 

kiaušinių krepšeliai. 

https://m.youtube.com/watch?v=HVRXL8o-hfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2cCbx5TvIz_bYPQFS3QWr9YpPk8Z3i4051YK0eE0HvJEZ36RrMc0483EA


Piešti, aplikuoti iš įvairių geometrinių formų viščiukus, avinėlius, kiškučius, 

krepšelius, kiaušinius, vazeles, pavasario gėles (žibutes, snieguoles, plukes, 

šalpusnius), ,,katinėlius‘‘, šakeles su žirginėliais. 

Dydis 

 

Pasirink  margutį 

  Lyginti vieversio, pempės, vištos, anties, žąsies, kalakuto kiaušinių dydį. 

  Iš trijų vienodai margintų kiaušinių išsirinkti: didelį, mažą; didesnį, mažesnį; 

didžiausią, mažiausią margutį.(failas prisegtas). 

  Velykų stalui papuošti parinkti tinkamų dydžių detales, medžiagas: 

 Daryti paukščius, kiškelius, avinėlius iš kiaušinio kevalo, parinkti tinkamo 

dydžio plunksneles (sparnams, uodega), klijuoti mažą snapelį, skiauterę. 

Erdvės ir laiko 

suvokimas 

 

Kur nuriedėjo margutis? 

  Puošti Velykų stalą ir patalpas savo pagamintais dirbinėliais. 

  Ridenti margučius, stebėti ir apibūdinti judėjimo kryptį: rieda pirmyn, kairėn, 

dešinėn; raudonas kiaušinis nuriedėjo toliau, baltas arčiau. 

Dėmesys 

  Pastebėti atbundančios gamtos ženklus, pavasario gamtos, Velykų stalo spalvas ir 

atspalvius. 

  Lyginti daigelių,žibutės, snieguolės, plukės, šalpusnio, žilvičio ar karklo kačiukų, 

alksnio, beržo ar lazdyno žirginėlių spalvas. 

  Pastebėti, atpažinti iliustracijose žibutes, snieguoles, plukes, šalpusnius. 

  Grožėtis pavasario gamta. Pastebėti, kaip saulės, vėjo, lietaus veikiamas keičiasi 

dirvožemis. 

  Marginti kiaušinius, rišti verbas, piešti sveikinimo atvirukus ir kt. Stengtis pradėti 

darbą atlikti iki galo, susikaupti ir išlaikyti dėmesį 20 – 30 min. 

Patirtus Velykų įspūdžius reikšti įvairiomis meninėmis priemonėmis. 

 

Atmintis 

  Įsiminti gamtos atbudimo ženklus, žilvičio, karklo ,,kačiukų‘‘, žirginėlių vaizdinius, 

pavasario gamtos garsus, kvapus, vaizdus. 

  Įsidėmėti Velykų šventės tradicijas, papročius. Žiūrinėjant nuotraukas, iliustracijas, 

prisiminti kiaušinių marginimą, Velykų vaišes, stalo puošimą. 

Mąstymas 

  Planuoti savo veiklą rengiantis Velykų šventei, numatyti veiksmų nuoseklumą 

marginant kiaušinius, gaminant Velykų stalo papuošimus. 

  Klasifikuoti daiktus ir jų paveikslėlius orientuojantis į spalvą, formą, dydį, skonį, 

panaudojimo galimybes, medžiagas (mediniai, popieriniai, šiaudiniai, moliniai): 

 gėlės (kambarinės, lauko, miško); 

 kiaušiniai (mediniai, plastkiniai, natūralūs); 

 margučiai (raudoni, geltoni, žali, margi). 

Tyrinėti žemės paviršiaus savybes: sausa, drėgna, šlapia (kodėl?). 

 

Kiekis ir skaičius 

 

Aš laimėjau 4, o tu 5 margučiai 

  Daužti, ridenti margučius, varžytis, kas daugiau laimės kiaušinių. 

  Skaičiuoti kiaušinius, gėles, krepšelius iš eilės iki 5 (didesniems iki 10). 

  Palyginti, kiek yra kiaušinių dviejuose krepšeliuose. Nuimti ar pridėti po vieną 

kiaušinį, kad abiejuose būtų po lygiai. 

  Pasidalyti kiaušinius, saldainius, sausainius po lygiai: po 1, po 2, po 3, po 4, po 5, 

po 6 ir t.t. 



Smulkioji motorika 

Laukiame Velykų 

  Gaminti, ruošti įvairius Velykų stalo papuošimus (darbelius). Daryti margučiams 

įdėklus, žaislinius paukštelius iš tuščio kiaušinio kevalo, popieriaus, siūlų, lipdyti iš 

molio ar plastilino. 

https://www.thejoysharing.com/2018/02/aluminum-foil-easter-egg-craft.html 

  Marginti kiaušinius įvairiais smulkiais ornamentų raštais, daužti, ridenti margučius. 

Grožinė literatūra 

Velykos atėjo 

Kalnais ir kalneliais 

Vanduo nupliuškėjo. 

Balandis sušuko: 

,,Velykos atėjo! 

Ir dažo margai kiaušinius“. 

 

Kalnaisi ir kalneliais 

Vanduo nupliuškėjo. 

Prie tako žibutė 

Meili pražydėjo 

Ir džiugina jaunus, senus. 

 

Kalnais ir kalneliais 

Vanduo nupliuškėjo. 

Balandis sušuko: 

,,Velykos atėjo 

Velykos, Velykos pas mus!“ 

                                                                L. Čepienė. Pas motulę augau. Vilnius, 1990. 

Mįslės 

Mažutis ąsotėlis, 

Skani tyrelė. (Kiaušinis) 

 

Daili bačkelė 

Be jokio lankelio. (Kiaušinis) 

 

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 ir atsiųskite  žinute į el. 

dienyną „Mūsų darželis“ arba patalpinkite  grupės uždarame Facebook   profilyje.   

 

SĖKMĖS VISIEMS  AUGANT  IR AUGINANT.  

 

 

Parengė:  Specialioji pedagogė Agnė Visockienė 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thejoysharing.com%2F2018%2F02%2Faluminum-foil-easter-egg-craft.html%3Ffbclid%3DIwAR13-lCeMeG7LucvJ39I_YdFE6sAr-4FHJdIeAO-3njgt-rUFFCKP3td9nk&h=AT1MVnIgp6VW5jXaprmAjhF2nj8tuTSzlgscrAgKYmIAeACLkD78jQMEewyTKpq9TIjt-eMXgDVuJCMgjA04i2UudTAXmSmLnoyfPLl-qvzVc0ujYtiuaxUEClA8v-qOIg2lfxEmeJItDNNMvYMRPAPX1fOXWcQ3M9bk8tiwcnMGswhR_bMR-e30DUSWNa2FLGd4Vv-gtC8NNLXQa4NkDQvK9JCoi5GoOZZkMoVbP3OpeFvLCxugmIkdHjkNblUD6-FRfqXZJAczmxYtrKVPxwVRWfZodpx78MEfZnB9pGVWZCRVg8CIY3_NgHUowXcd-DGmUzO28v85lL9ZX3uDxKdaaO3549YTRmaQqyJQ3feUkVt-vDOZaI-thijYZQD7J8C4Rr9id87mpN5dPxnzYbLHqbUf1ebi0OUV4ewSb4KZ0nuxQGPLRgkQHb_JbWZhis2vWwSnKJyRcMNctEHAk1cL9VcuaxKRb4GV7VMPUC3kULLDkFx3obFpNOz-Lx62DS60BBTuK2Vz6WwYL7xXobPueNbOW3eB9uVP2cda-0vHP38BlXPVQmlL_XzhudpHbK8yLHOKuXeii2e9S4R02tLEp6T3_5a_eG9DGEGm9NAzZd8e72GpZrdg0u5Dg3oN2Qzb7Y7t8nhzSG1DMUWGOPeUiyE39VHfx4bV

