
UGDYKIME KARTU     
 

Data balandžio 6d. – balandžio 17 d. 

Savaitės tema – KIŠKIO MARGUČIAI  

Tikslas:  Pakalbėti apie artėjančias Velykų šventę . Emocijas, patirtį, įspūdžius reikšti meninėmis priemonėmis. 

Skaičiuoti ir grupuoti daiktus ( po 3, po4...), padalinti daiktų grupes po lygiai ( po du po tris ...). Skaičiuoti atgal 

nuo 5. 

Veiklos pavadinimas 
Veiklos turinys ką vaikai galėtų veikti  ,  

naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės nuorodos   

PASIKALBĖKIME 

APIE 

 

 Pakalbėkite apie Šv. Velykas, pavasario atbudimo, džiaugsmo, linksmybių šventę, 

kaip visi marginsite kiaušinius ir švęsite Velykas. Vaikams priminkite jei vaikučiai 

būna geri ir tvarkingi ateina Velykų bobutė ir atneša dovanų... 

 Kad greičiau vaikai liptų iš lovyčių ir diena būtų darbinga, linksma , galite 

mintinai išmokti šį trumpą linkėjimą:  

Labas rytas tėveli, motule 

Noriu dieną gerai aš sutikti. 

Būti geras visiems, nesupykti, 

Per dienelę gerokai paaugti 

Ir laimingai naktelės sulaukti. 

KARTU 

PASKAITYKIME: 

MŪSŲ 

EILĖRAŠČIAI, 

PASAKOS IR 

KITOS ISTORIJOS 

 Skaitydami eilėraštį liepkite kad vaikas klausydamas atkreiptų dėmesį į jūsų 

užduotus klausymus : kaip peliukas laukia Velykų; ką Peliukas valgė; kokius dirbo 

darbelius; kokia Peliuko nuotaika.  

 Drauge su vaiku suruoškite švaros dieną: susitvarkykite kambarį, žaislus, 

paruoškite siurprizą (kuo Jūsų vaikas labiausia džiaugiasi). 

 

Peliukas kirto puodą košės- 

Su sviestu ir su lašiniais, 

Nes greit, artėjant džiugiai šventei 

Taip riebiai valgyt sau neleis 

 

Dar ir darbų visokių pilna- 

Reikia palaistyt daigelius, 

Ant šventinio Velykų stalo 

Norėtų jau padėt žalius 

 

Nurinkt voratinklius ir dulkes 

Nuo lempos palubėj nubraukti, 

Ir langus išvalyt švariai, 

Net jei šalta- nėr ko laukti... 

 

Na, šventė gali jau ateiti 

Tiktai nerimsta dar Peliukas- 

Jį erzina šiek tiek užriestas 

Patiesto kilimo kampukas 

                                     Lina Jakučionytė  

 

 Skaitydami eiliuotą pasaką ,,Kiškio margučiai“ aptarkite siužetą po vieną skaidrę, 

atlikite užduotis. (Pridedamas priedas Nr1.) 



PAŽAISKIME  ,,Margutis išdykutis“ - Sugrupavus po 2 (ar po daugiau )vienodus margučius 

įsižiūrėti, kaip jie sudėti . Vienam šeimos nariui užrišti akis ir pakeisti ar 

sukeisti margučius. Kuriam buvo akys užrištos , jas atrišti ir turi pasakyti kas 

pasikeitė. 

 Nepamirškite velykinių žaidimų: margučių  daužymas, margučių ridenimas, 

margučių slėpimo... tai suteiks Velykų šventei dar daugiau prasmės. 

 Išsikirpti  didesnį margutį ir  užrištomis akimis jį ornamentais grąžinti.  

TYRINĖKIME IR 

STEBĖKIME 

 Daiginkime  ir stebėkime kaip dygsta įvairios sėklytės kiaušinio lukšte 

(Nepamirškite iš vakaro sėklytes pamerkti - greičiau sudygs. Greitai dygsta 

pipirmėtė, tai galėsite papuošti velykinį stalą. Labai skanūs saulėgrąžų daigai...) . 

Sugrupuokite kiaušinio lukšte po 2, po3 sėklytes ir suskaičiuokite kiek grupelių 

išėjo viename lukšte, kitame, juos sulyginkite.  

 Klausydami šios dainelės  https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A 

paprašykite vaikų paaiškinti  kodėl reikia plauti rankas ir kaip reikia jas plauti.  

 O kaip žaliuoja Jūsų pamerktos beržo šakelės? Sulyginkite su pastatytomis prieš 

saulę ir pavėsyje. 

 Patyrinėkite virtą ir nevirtą kiaušinį. Kodėl vienas kiaušinis skęsta, o kitas ne? 

PIEŠKIME 

 Pieškime pieštukais, kadagio šakelę. Iš spalvoto popieriaus kirpkime margučius 

klijuokime darykime ,, margučių kraitelę“ , įsiminkime spalvas, pavadinkime 

https://youtu.be/N0fbhI-X9v0  Gal kils noras pasidaryti margučių ridenimo lovelį 

bandykime 

 Nuspalvinkite kiškius ir iškirpę priklijuokite ant spalvoto popieriaus, juos 

sugrupuokite. Po lygiai nupieškite ir išmarginkite margučius. (skaičių pasirinkite 

pagal vaikų gebėjimus) ir juos pridėkite prie kiškių ( prieš kiškį, už kiškio, kairėje , 

dešinėje, toliau, arčiau...) vėliau vaikas išvardina  kur  padėjo( mėlynas margutis 

už, kiškio raudonas prieš kiški it t.t.). Galite pasikeisti, jūs vardinat, o vaikas 

tikrina. (Pridedamas priedas Nr2) 

 Tegul vaikas išsirenka gražiausius 5 margučius ir juo suskaičiuoja  pirmyn , o 

paskui atgal. 

MUZIKUOKIME 

 Palyginkime garsų pasaulį savo aplinkoje: kuo skiriasi garsų skambesys 

beldžiant ( į stalą  kėdę ir t ,t.) delniuku, pirštukais, kumščiais. 

 Klausykime dainelės https://www.youtube.com/watch?v=XdVJp_ygheo ir  į 

ritmą grokime pagaliukais, pieštukais ir t.t. - ti-ti-ta -, suskaičiuokite po kiek kartų 

plojat;  kartu  prijunkit ir judesį . 

 Rankomis išplokite savo šeimos narių vardus parinkdami naujas improvizacijas ir 

ritmus, tyrinėkime savo balso galimybes. 

 Pripilkime  į stiklinius indelius nevienodą kiekį vandens ir belsdami su lazdele 

įsiklausykime kaip skamba. Apibūdinkite.  

PABŪKIME KIEME 

 Pasivaikščiojime lauke stebėkite vis besikeičiančią gamtą, įvardinkime jos 

pasikeitimus. Gal išgirsite ir paukštelių garsus, bandykite atspėti koks tai paukštis, 

juos pamėgdžiokite. 

 Paklauskite, koks dabar oras (šaltas, šiltas drėgnas vėjuotas..), koks dangus  

(giedras, apsiniaukęs, debesuotas) gal šviečia saulė, pučia stiprus vėjas ir t. t 

 Iš gamtinės medžiagos grupuodami po 2, po3 ( kartojant dėti po 2, po3; po 2, po3) 

sudėliokite   didelį kiaušinį. Suskaičiuokite kiek gavosi grupių. 

https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A
https://youtu.be/N0fbhI-X9v0
https://www.youtube.com/watch?v=XdVJp_ygheo


KARTU 

SPORTUOKIME 

 Sportuokime žaisdami judrius  žaidimus: ,,Kiškio 10 šuolių“ (kas greičiau 

nušuoliuos nuo nubrėštos linijos).  

 ,,Kas greičiau surinks margučius. ( iš popieriaus nuspalvinti margučiai, jie išmėtyti 

ant žemės ir davus komandą paimti po 2 margučius ir įdėti į pintinę. ( Skaičių 

galima keisti.)  

 Klausydami dainos https://www.youtube.com/watch?v=jyc9XBsDGts pirmame 

posmelyje darykite taip kaip kiškiai, antrame , trečiame posmelyje  per uždainį 

vaikai patys sugalvoja judesį ir ,,sustingsta“ (Pvz. stovi ant vienos kojos, o ranka 

viena į priekį, kita aukštyn, leiskite vaikams patiems sugalvoti judesį.)  , per 

priedainį šokinėja kaip dainoje. 

INFORMUOKITE  

KAIP JUMS 

PAVYKO  

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

pasidalinti, norime kartu pasidžiaugti Jūsų darbais.  Viską ką darysite ir kaip Jums 

pavyko fiksuokite nuotraukose ir atsiųskite  žinute į el. dienyną „Mūsų darželis“ arba 

patalpinkite  mūsų  grupės uždarame Facebook   profilyje.   

SĖKMĖS VISIEMS  AUGANT  IR AUGINANT. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyc9XBsDGts



