
UGDYKIME KARTU     
 

Data -   Balandžio 6d. – Balandžio 17 d.  

Savaitės tema - „Sugrįžki, paukšteli, sučyruok! Velykų belaukiant “  

Tikslas: Pajusti ir suprasti gamtos grožį pavasarį, skatinti domėjimąsi paukščiais ir norą juos pažinti. Nusiteikti 

laukti Šv. Velykų, daugiau sužinoti apie šios šventės tradicijas ir papročius. Skatinti vaikų kūrybiškumą ir 

saviraišką atliekant kūrybinius darbelius. 

Veiklos pavadinimas 
Veiklos turinys ką vaikai galėtų veikti  ,  

naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės nuorodos   

PASIKALBĖKIME 

APIE 

 

Šventos Velykos 

Velykos - tai krikščionių šventė,  visais laikais buvo švenčiamos ir kaip pavasario 

šventė, simbolizuojanti prisikėlimą, gamtos nubudimą. Tik krikščionybė daugiau 

linkusi traktuoti Velykas kaip Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo.  

O namuose žmonės Velykas švenčia dažydami kiaušinius, nes būtent kiaušinis 

yra  prasidėjimo pradžia, simbolizuojantis gamtos prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, 

gyvenimo atsinaujinimą, augalijos gimimą, jos žydėjimą ir vaisingumą. Kiekviena 

spalva turėjo savo simbolinę reikšmę. Kiaušiniai buvo dažomi natūraliais dažais, 

išgaunamais iš tam tikrų augalų nuoviro.  Kiaušinius taip pat margindavo vašku, ant 

kiaušinių piešdami taip pat simbolines reikšmes turinčius ornamentus.  

 

O kokios jūsų šeimos tradicijos? Prisiminkime, kaip dažė kiaušinius jūsų seneliai, 

kokius marginimo būdus žinote ir naudojate šeimoje? 

 

Pavasaris vis labiau įsibėgėja, džiugina mus nuostabiais orais, grįžta vis daugiau 

paukštelių apie kuriuos ir siūlau pasikalbėti. Ką jie veikia sugrįžę į savo gimtinę, 

kokiomis giesmelėmis mus džiugina? Pamėginkime pamėgdžioti kai kurių paukštelių 

giesmeles:  

Varnėnas:   Grįžau, grįžau                      Kregždė:  Tai man dyvai, tai man dyvai                                                                                   

                     Buvau, buvau, buvau                             Kaip tuos blynus kepa 

                     Teisybė – čia, čia, čia                             Plaka plaka, plaka plaka 

                     Išlėksiu, išlėksiu, išlėksiu!                     Paskui sviestu tepa!  

 

Gandras:   Klė, klė, klė                             Pempė:   Gyvi, gyvis, gyvis,  

                   Man varlė!                                               Kas mane padyvis,   

                                                                                    Kiaušinėlius dėsiu, 

                                                                                    Vaikelius perėsiu, 

                                                                                     Kiaušinėliai taškuoti 

                                                                                     Vaikeliai kuoduoti!  

 

Paukščiai: 

Pempė, gandras, varnėnas, vieversys, genys susipažinkite su jais internete:   

https://www.youtube.com/watch?v=Okr2ugTTqYk 

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

https://www.youtube.com/watch?v=l-2xH0IhfzU 

https://www.youtube.com/watch?v=TlYZBYevE_0 

https://www.youtube.com/watch?v=ozdt4Jin91s 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Okr2ugTTqYk
https://www.youtube.com/watch?v=hehADJEdJaU
https://www.youtube.com/watch?v=l-2xH0IhfzU
https://www.youtube.com/watch?v=TlYZBYevE_0
https://www.youtube.com/watch?v=ozdt4Jin91s


Įminkite   mįsles apie paukščius:  

 llgakojis, raudonkojis po pelkes klampoja. Kas? (gandras) 

 Čyrukas vyrukas ore pasikabinęs verkia. Kas? (vieversėlis) 

 Tuk, tuk taku, medį plaku 

 Kai paplaksiu, kirmėlių rasiu. Kas? (genys) 

 Kas balta – neskalbta? (gulbė) 

Skaitymo užduotis  – „Prisimink draugus“ -     Tikriausiai visi pasiilgote savo 

draugų. Pamėginkite surasti savo vardą, o gal prisiminsite ir draugus, su kuriais 

smagiausia buvo žaisti? (skaitymo užduotys prisegtuke) 

 

 Rašymo užduotis -   Parašykite savo vardą didelėmis raidėmis ant piešimo lapo ir 

papuoškite raideles. Puošti galima štampuojant ausų krapštukais, piešiant  

flomasteriais (kilputėmis, bangelėmis, skrituliukais).  

Jaunesnieji vaikai  gali puošti pirmą savo vardo raidę  nupieštą per visą lapą. Jiems 

būtų smagu savo raidę puošti spalvotais  plėšyto popieriaus gabaliukais. 

 
LABAI ĮDOMU KAIP JUMS SEKĖSI- LAUKSIM  JŪSŲ NUOTRAUKŲ.  

KARTU 

PASKAITYKIME: 
MŪSŲ EILĖRAŠČIAI, 

PASAKOS IR KITOS 

ISTORIJOS 

Paskaitykite kartu su vaikais (tekstas skaitymui  prisegtuke): 

      PAUKŠČIAI GRĮŽO Į NAMUS             GERA ŠILTA IR SMAGU, 

      GĖLĖS IŠPUOŠĖ LAUKUS,                 KAI VELYKOS PRIE NAMŲ 

      O KIEMAI PILNI VAIKUČIŲ               VĖL PAVASARIS PAS MUS 

      LYG VELYKINIŲ MARGUČIŲ           LAIKAS PUOŠTI MARGUČIUS! 

 

Pasaka apie varną ir sūrį: 

https://www.youtube.com/watch?v=yXc2wEDvBNg 

 

Prisiminkime pirštukinį žaidimą apie namelį: 

   Tuk, tuk, tuk, kas namelyje gyvena? 

    Meška krosnį kūrena, 

    Vilkas malkas kapoja, 

    Lapė šaukštus mazgoja, 

    Kiškis duoną raiko,  

    Briedis žiūri ir galvą kraipo... -  

Vaikai tikrai dar nepamiršo ir judesius Jums parodys. 

 

Pakalbėkime apie raides (tekstas skaitymui prisegtuke): 

 

1.  

LANGAS BLIZGA, LANGAS TVISKA 

LANGAS AKINA MANE, 

LAURA NUŠVEITĖ JĮ VISĄ 

BUS ŠVIESIAU KAMBARYJE !                             

2.  

SAULĖ ĮŽIEBĖ ŽIBUTĘ 

ANT UPELIO ŠLAITO. 

SAULE, SAULE, NEKUTENK TAIP, 

SKRUOSTAI MAN UŽKAITO ! 

 

 

Užduotis   

Pirmame eilėraštuke surasti ,,L“ raides, antrame ,,S“.  

Priešmokykliniams parašyti (ar nukopijuoti) tiek žodžių, prasidedančių šiomis 

raidėmis, kiek jų suskaičiavote. 

Vyresnieji nepamirškime pratybų ir užduočių aplankų. 

https://www.youtube.com/watch?v=yXc2wEDvBNg


PASKAIČIUOKIME Pasimokykime skaičiuoti iki 10: 

    https://www.youtube.com/watch?v=IxYE_CRAQ1s 

   

Užduotis priešmokyklinukams ir ne tik jiems  : 

Raskime kambaryje po 5 daiktus, kurie primena apskritimą, kvadratą, stačiakampį. 

 

TYRINĖKIME IR 

STEBĖKIME 
      Šis eksperimentas vaikams parodys, kaip svarbu plautis rankas, kaip muilas 

apsaugo nuo mikrobų. 

       Reikės: 

1. Lėkštės su vandeniu. 

2. Maltų pipirų ar kokių smulkių sėklų. 

3. Skysto muilo ar indų ploviklio. 

4. Į lėkštę su vandeniu įberti maltų pipirų arba smulkių sėklų.  

5. Pabandyti pirštuku pamaišyti. Pipirai (,,bakterijos“) prikibs prie piršto.  

6. Tada pirštą nuvalyti ir padažyti į skystą muilą ar indų ploviklį ir atsargiai 

įmerkti į lėkštę. Kas atsitinka? Pipirai (,,bakterijos“) bėga į šalis. 

Linksmas ekperimentas ,,Kirminukai“. Reikės tik popierinių servetėlių, pieštuko 

ir šiaudelio. Smagių bandymų! 
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE  

PIEŠKIME Kadangi saulutė kiekvieną dieną vis labiau šildo ir pabudina vis daugiau 

gėlyčių, pamėginkime nupiešti gėlytes. 

      Reikės: 

 Piešimo popieriaus. 

 Dažų (guašo ar akvarelės) 

 Teptuko. 

 Teptuku žaliais dažais nutepkime kairę plaštaką (kairiarankiams gal patogiau 

dešinę) ir padarykime keletą atspaudų lapo apačioje.  

 Tada kiekvieno pirštuko atspaudo viršuje štampuosime žiedelius. Galima 

pirštu atspausti viduriuką ir aplink 

 apštampuoti žiedlapius (arba ausų krapštukais).  

 Žiedeliai gali būti visokių spalvų. 

 

Pasidarykime  paukštelį .   

Reikės: spalvoto popieriaus, žirklių, klijų, medinio iešmelio. 

 Iš spalvoto popieriaus iškerpame 2 didesnius skritulius (galima 

apibrėžti puodelį), ir vieną mažesnį (butelio kamštelio dydžio). 

  2 didesnius skritulius perlenkti pusiau ir suklijuoti puseles vieną prie 

kitos, į vidų įklijuojant iešmelį (kad būtų patogiau laikyti, ar kur nors 

įsmeigti) 

 Atlenktus abu sparnelius įkirpti keliose vietose (,,plunksnelės“) 

 Vienoje pusėje priklijuoti mažą skrituliuką (galva), prie jo priklijuoti 

trikampėlį (snapas) ir akytes (galima nupiešti) 

 Kitoje pusėje priklijuoti keletą spalvotų juostelių – bus uodega. Štai ir 

visas paukštelis, gali jį panešioti, ,,paskraidinti“, arba papuošti Velykų 

stalą. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxYE_CRAQ1s
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE


Artėjant Velykoms nepamirškime ir margučių marginimo. Siūlome  trafaretus 

spalvinimui (prisegtuke).  

 

LAUKSIME JŪSŲ DARBELIŲ VAIZDŲ. 

MUZIKUOKIME Jums  linksma dainelė apie šarką, paklausykite ir padainuokite kartu: 

https://www.youtube.com/watch?v=3XXSQyNkuHQ 

 

Pavasarį bunda  vabaliukai ir vabzdžiai, ši daina  apie juos, paklausykite,  

padainuokite ir pašokite:  

https://youtu.be/pnGe74a2OB0 

 

PABŪKIME KIEME Nepamirškime laikytis karantino reikalavimų, nesibūriuokime! 

Kieme atraskime kuo įvairesnių pasikeitimų gamtoje pavasarį. Pakalbėkime  apie 

juos : kaip atrodo pumpurai, kokios naujos gėlės pražydo, o gal išgirsite ar 

pamatysite čiulbantį paukštelį? 

KARTU 

SPORTUOKIME 

Sportuokime su dėžėmis! 

       Reikės kelių įvairių tuščių dėžių. Gali būti nuo battų ar kitos kartono didesnės 

dėžes, taip pat mažesnės plastmasinės dėžės, maisto indeliai ir pan. 

1. Įlipti į vieną didesnę kartono dėžę, kitą tokią pat pastatyti prieš save. Perlipti 

į priekinę dėžę ir vėl tuščią pastatyti prieš save. Taip lipant iš vienos dėžės į 

kitą pereiti visą kambarį. 

2. Statysim pilį. Iš visų turimų dėžių pastatyti pilį. Didesnes dėti apačioje, 

mažesnes viršuje. 

3. Pilies ,,šaudymas“. Mėtyti į pilį iš toliau mažus kamuoliukus, kol sugrius. 

Mėtymui galima padaryti ,,bombas“ iš kruopų (pripilti po maždaug 0,5 

stiklines kruopų i maišelius ir gerai užrišti, jie sunkesni negu kamuoliukai, 

lengviau pataikyti) 

4. Mėtyti maišelius arba kamuoliukus į tuščią batų dėžę bandant pataikyti iš 

toliau. 

5. Batų dėžės dangtyje išpjauti skylutę. Padėti ant paaukštinimo (pvz. ant 

dviejų kaladėlių). Į dangtį įdėti teniso kamuoliuką. Pučiant į teniso 

kamuoliuką, bandyti jį nupūsti į skylutę. 

PASIDALINKITE  

KAIP JUMS 

PAVYKO  

Labai ačiū tiems, kurie pasidalino savo nuveiktais darbais, smagu, kad Jums puikiai 

sekasi. Kviečiame  ir toliau bendrauti, visiems sėkmės.  

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

SĖKMĖS VISIEMS  AUGANT  IR AUGINANT. 

                                                            

 Parengė  auklėtojos  Audrutė ir Andželika 

https://www.youtube.com/watch?v=3XXSQyNkuHQ
https://youtu.be/pnGe74a2OB0



