
UGDYKIME KARTU     
 

Data -   Balandžio 06 -17d. 

Savaitės tema - „Rid rid rid maži margučiai“  

 

Tikslas: Skatinti domėtis lietuvių liaudies tradicijomis ir papročiais. Ugdyti meilę lietuvių tautos tradicijoms.  

Veiklos pavadinimas 
Veiklos turinys ką vaikai galėtų veikti  ,  

naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės nuorodos   

PASIKALBĖKIME 

APIE 

 

Pasikalbėkite apie ateinančias Velykų šventes. Aiškinkitės, kodėl dažomi kiaušiniai, 

ką simbolizuoja kiaušinių spalvos ir raštai. Aiškinkitės, kas yra verbos, kodėl jas riša, 

ką jos simbolizuoja. 

Minkite mįsles:  

Daili bačkelė be jokio lankelio.  

Pramuši ledą, rasi sidabrą, pramuši sidabrą, rasi auksą.  

Mažas puodeliukas, skanus viraliukas. 

Pasimokykite ir pasiaiškinkite, kada būtų galima pritaikyti šias patarles: 

Tupi kaip višta ant kiaušinių.  

Kiaušinis vištą moko.  

Giriasi kaip višta kiaušiniu. 

Pajuokaukite:  
Kas gero girdėti? Gaidys kiaušinius ėmė dėti. 

-Nori kiaušinio? 

-Noriu. 

-Bet kiaušinis neluptas. 

-Tai mesk per tvorą. 

 

Su vaiku pasikalbėkite  apie  kiaušiniavimus  ir velykinius lalavimus.   

Pasimokykite labiausiai patikusių lalavimų. Juos rasite čia: 

https://mamyciuklubas.lt/vaikas/velyku-tradicijos-kiausiniavimas-ir-lalavimas-15158/ 

 

KARTU 

PASKAITYKIME: 

MŪSŲ EILĖRAŠČIAI, 

PASAKOS IR KITOS 

ISTORIJOS 

Pasiklausykite kiaušinių pasakų , kurias galite rasti:  

https://www.pakartot.lt/album/trys-eiluotos-pasakos-zuveliukas-undinas-

kiausiniu/kiausiniu-pasakos-12 

Kartu su vaiku pabandykite prisiminti klausytų pasakų veikėjus, vertinti jų poelgius, 

išsiaiškinti, kodėl įvyko vienas ar kitas įvykis.  

Pasiūlykite vaikui nupiešti labiausiai patikusį veikėją, o piešinius nupaveiksluokite ir 

atsiųskite mums. 

 

Išmokite eilėraštį „Margučių marginimas“ 

https://mamyciuklubas.lt/vaikas/velyku-tradicijos-kiausiniavimas-ir-lalavimas-15158/
https://www.pakartot.lt/album/trys-eiluotos-pasakos-zuveliukas-undinas-kiausiniu/kiausiniu-pasakos-12
https://www.pakartot.lt/album/trys-eiluotos-pasakos-zuveliukas-undinas-kiausiniu/kiausiniu-pasakos-12


 

Prisidėjau pintinėlę aš kiaušinių didelių. 

Ant kiekvieno jų po gėlę 

Didelę nupiešt galiu. 

Ne po vieną-visą lauką, 

Įvairių turiu dažų, 

Ir galiu nupiešt daug ką . 

Pamatysit, bus gražu. 

Laukiau ištisus metus,  

Kad nustebinčiau kitus. 

 

  Daugiau  pasakų galite rasiti šioje svetainėje: https://www.vaikams.lt/pasakos/ 

 

PAŽAISKIME 

Lavinkite vaiko pastabumą žaisdami pažintinį žaidimą:  

„Kas pasikeitė“ - Eilute išdėliokite penkis daiktus. Paprašykite, kad vaikas gerai 

įsimintų jų seką. Vaikui nusisukus sukeiskite kelis daiktus vietomis ir paprašykite, kad 

sudėtų daiktus taip kaip buvo.   Susikeiskite vietomis – Jūs nežiūrėkite, o vaikas tegul 

keičia daiktų seką.  

Vaiko orientaciją  lavinsite žaisdami „Šilta-šalta“. Paslėpti margutį  ir eiti jo ieškoti. 

Sakant šilta-arčiau, šalta-toli, karšta-visai arti. Atminkite, kad slėpti margutį gali tiek 

vaikas, tiek kiti šeimos nariai. 

TYRINĖKIME IR 

STEBĖKIME 

Padėkite vaikams pažinti spalvas - „Spalvų žaismas“.  

Pasiruoškite akvarelinius arba guašo dažus, popieriaus lapą, teptuką, vandens indelį.  

Paimkite dvi spalvas pvz. mėlyną ir geltoną ir jas sumaišyti.  

Aptarkite su vaiku, kokia spalva gavosi.  

Tęskite maišant kitas spalvas.  

Kitas variantas- spalvas maišyti keliuose stikliniuose indeliuose, kad vaikai galėtų 

stebėti kaip spalvos maišosi vandenyje – lauksime Jūsų nuotraukų, kaip pavyko.   

Eksperimentas:  

„Nuogas kiaušinis“. Į stiklinę įdėti kiaušinį ir užpilkite actu, stebėkite, kas vyksta, po 

kelių dienų išimkite kiaušinį ir aptarkite su vaikais kas įvyko ir kodėl. 

 

PIEŠKIME 

Atidarykite velykinių sveikinimų dirbtuvėles. 

Gaminkite atvirukus , velykinius  sveikinimus draugams, seneliams, giminėms, 

kaimynams.   

Išsikirpkite kiaušinio formos trafaretą ir papuoškite  jį įvairia technika (spalvinkite 

akvarele, guašu pieštukais, apklijuokite kruopomis ar gamtine medžiaga-džiovintomis, 

žolelėmis, spalvotais popieriukais ir kitaip ).  

Skatinkite vaikus pačius galvoti kaip puošti, palaikykite Jų idėjas.  

Darykite verbas, pasirinkdami įvairias medžiagas : stalo servetėles, krepinį popierių, 

galite naudoti žurnalų ir laikraščių popierių, saldainių popierėlius. 

Lauksime nuotraukų ką sukūrėte. 

 

Daug įvairių dalykų rasite internetinėje svetainėje: https://www.vaikams.lt/velykos/15-

smagiu-ideju-velyku-sventei.html 

 

Užduotis mąstymui: 

Ką galime nupiešti iš ovalo formos pripiešus įvairias dalis? – duokite vaikui kelis 

popieriaus lapus su nupiešta ovalo forma, flomasterius ir pateikite užduotį. 

 

https://www.vaikams.lt/pasakos/
https://www.vaikams.lt/velykos/15-smagiu-ideju-velyku-sventei.html
https://www.vaikams.lt/velykos/15-smagiu-ideju-velyku-sventei.html


Prisegtuke siunčiu Velykinius piešinėlius spalvinimui. Tikiuosi vaikai  su 

džiaugsmu atliks šią užduotį.  

 

Pasigrožėkite margučiais internetinėje svetainėje: 
https://www.google.com/search?q=marguciu+gamyba&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=2ahUKEwjr1ZWS5sHoAhURFpoKHVfZB40Q_AUoAXoECAwQAw&biw

=1366&bih=608  

 

MUZIKUOKIME 

Padainuokite kartu: „Velykos atėjo“ dainelė  čia: 

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

Pasiklausykite : Tele Bim-Bam „Velykų rytas“: 

https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg 

 

PABŪKIME KIEME 

Pažaiskite žaidimus lavinančius vaiko vikrumą, orientaciją, klausą:  

 „Akla višta“- skarele užriškite vaikui akis ir paprašykite, kad jus pagautų. 

 „Nunešk neišmetęs“ - į medinį šaukštą įdėkite kiaušinį, ir kad iki nurodytos 

vietos nuneštų jo nenumetęs. 

KARTU 

SPORTUOKIME 

 Uždėkite vaikui ant galvos knygą ir paprašykite nueiti tam tikrą atstumą. Šis 

pratimas labai tinka pusiausvyrai ir laikysenai . 

 Kieme ar namie ridenkite margučius. 

 Žaiskite su kamuoliu, mokykitės pataikyti į taikinį, varyti kamuolį viena 

ranka. 

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. 

 

 
Parengė  vyresnioji auklėtoja Audronė  

 

https://www.google.com/search?q=marguciu+gamyba&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr1ZWS5sHoAhURFpoKHVfZB40Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608
https://www.google.com/search?q=marguciu+gamyba&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr1ZWS5sHoAhURFpoKHVfZB40Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608
https://www.google.com/search?q=marguciu+gamyba&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjr1ZWS5sHoAhURFpoKHVfZB40Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608
https://www.youtube.com/watch?v=VclYpqAxubc
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg



