
UGDYKIME KARTU     
 

Data -  Balandžio 6 d. – Balandžio 10 d. 

Savaitės tema - „Margi margučiai“  

Tikslas: Pajusti ir suprasti gamtos grožį pavasarį, metų laikų pasikeitimą. Gilinti žinias apie Šv. Velykų 

tradicijas, sužinoti apie šios šventės tradicijas, papročius. Skatinti vaikų kūrybiškumą bei saviraišką atliekant 

kūrybinius darbelius. 
 

Veiklos 

pavadinimas 

Veiklos turinys ką vaikai galėtų veikti  ,  

naudojamos priemonės, literatūra,  internetinės nuorodos   

PASIKALBĖKIME 

APIE 
 

,,RYTO IR VAKARO RITUALŲ TVARKARAŠTIS ! „  

Pradedame pildyti žaismingą lentelę, kokius ritualus atlikome ryte ir vakare. 

☀(prisegtukas) 

 

PASIMANKŠTINKIM: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 

 

APTARIAME KOKIA DIENA ŠIANDIEN: 

Užduodame vaikams klausimus (priklausomai nuo amžiaus): kelinti metai?, koks metų 

laikas?, koks mėnuo?, kelintas mėnuo, bei kokia savaitės diena? Kokia lauko 

temperatūra?, koks oras lauke?  Kokios šventės artėja pavasarį? Kas yra Velykos? Ką 

veikia vaikai per Velykų šventę? Kaip margins margučius? 

POKALBIS ,,Kaip elgtis prie Velykų stalo?“ Keliame klausimus ir ieškome atsakymų 

į juos, diskutuojame. 

 

 PAKARTOKIME išbandytą ir mažiesiems tikrai patinkantį pirštukinį žaidimą: 
,,Žvėrelių namelis“ 
Kas namelyje gyvena? (Delniukais vaizduojame stogelį) 

Meška krosnį kūrena… (Suglaudę delnus, triname juos) 

Vilkas malkas kapoja… (Vieno delno išorine puse „kapojame” į kito delno vidinę 

pusę) 

Lapė šaukštus mazgoja… (Viena į kitą ranką, kaip plaudami) 

Kiškis duoną raiko… (Vienos rankos pirštu braukiame į kitos rankos delną) 

Briedis žiūri ir galvą kraipo… (Vaizduojame rankas iškėlę ir pirštus išskėtę, kraipome 

galvą) 

 

KARTU 

PASKAITYKIME: 

MŪSŲ 

EILĖRAŠČIAI, 

PASAKOS IR 

KITOS ISTORIJOS 

PERSKAITYKIME VAIKAMS PASAKAS: 

,,Velykų pyragai“,  

,,Kiškio margučiai“ (prisegtukas) 

 

PASKAITYKIME APIE VELYKAS, 

PADISKUTUOKIME. 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI


ŠVENTOS VELYKOS 

Velykos - laikomos krikščionių švente, kurios prisitaikiusios prie senojo tikėjimo ir 

susipynusios su pagonybės simboliais. Bet Velykos visais laikais buvo švenčiamos 

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. Paprotys 

dažyti bei marginti kiaušinius būdingas mūsų protėviams, kaip ir visoms kitoms 

tautoms. 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. Tik vėliau atsirado vis naujesnės kiaušinių marginimo technikos, 

kurios pamažu išstūmė spalvų ir ornamentų reikšme 

PASIMOKYKIME EILĖRAŠTUKŲ: 

Jaunesniems vaikams: ,,Riedėkit margučiai“ (prisegtukas) 

 

Vyresniems vaikams: 

Vytė Nemunėlis 

Klanais ir klaneliais 

Vanduo nupliuškėjo. 

Balandis sušuko: 

„Velykos atėjo!“ 

Ir dažo margai kiaušinius. 

Klanais ir klaneliais 

Vanduo nupliuškėjo. 

Prie tako žibutė 

Meili pražydėjo 

Ir džiugina jaunus, senus. 

Klanais ir klaneliais 

Vanduo nupliuškėjo. 

Balandis sušuko: 

„Velykos atėjo!“ 

 

,,Velykų zuikutis“ 

Velykų zuikutis 

Pas mus atskubėjo, 

Margučių kraitelę 

Po langu padėjo. 

Papuošė žibutėm, 

Žalia šakele. 

Taip nori pradžiugint 

Šiandiena tave. 

Pavasario dainą, 

Varpeliais užgros, 

Saulutė ir vėjas 

Linksmai atkartos. 

Tuk- tuk pasibeldė 

Kažkas į duris, 

Skubėk pasitikti – 

                      Tikriausiai čia jis. (K. Ivinskis) 

PAŽAISKIME 
IŠMOKIME NAUJĄ PIRŠTUKINĮ Ž. , KURIS ne tik lavina smulkiąją motoriką, 

bet ir padės j. v. įsiminti  skaičius iki 5, jų seką. 



,,Bičių namas“ 

Tai yra bičių namas. (Iškeliame vieną kumštį) 

Tai yra bičių namas.(Iškeliame kitą kumštį) 

Bet kur yra bitės? 

Palaukite, tuoj jos išeis: 

1,2,3,4,5. (Skaičiuodami atlenkiame po vieną pirštą). 

 

IŠPLOKIME SAVO VARDĄ SKIEMENIMIS, tai vysto vaiko ritmo, rimo jausmą, 

muzikalumą: 

JUR-GI-TA (suplojam tris kartus) 

Dainuodami trumpą dainelę išplokime skiemenis 

TRA LIA LIA, TRA LIA LIA 

ŠO-KA ŽVIR-BLIS SU ZY-LE 

TRE-PU TREPT KO-JE-LE 

KRY-PU KRYPT GAL-VE-LE 

ŠO-KA ŽVIR-BLIS SU ZY-LE 

TRA LIA LIA, TRA LIA LIA 

 

PASKAITYTI VAIKAMS EILĖRAŠTĮ, PO TO KARTU APTARTI  

Jaunesniems vaikams paskaitykite eilėraštį aptarkite jį (apie ką buvo kalbama 

eilėraštyje, pabandykite atpasakoti). 

Priešmokyklinio ugdymo vaikams paskaityti eilėraštį ir paprašyti suskaičiuoti kiek 

išgirdo L garsų, taip pat jei yra galimybė, atsispausdinti ir apibraukit L garsą. 

„GAIVINANTYS LAŠAI“ 

GĖLĖ LIETUČIO PRAŠO: 

„ATEIK. TOKIA SAUSRA. 

NEJAU NĖ VIENO LAŠO 

VISAM DANGUJ NĖRA?“ 

LIETUTIS JĄ IŠGIRDO... 

„TU TAIP GRAŽIAI PRAŠAI... 

TEGUL TAVE PAGIRDO 

GAIVINANTYS LAŠAI... (prisegtukas) 

 

V. V. ATLKTI KASDIEN PO 1 UŽDUOTĖLĘ (paduota į namus). 

J. V. ATLIKTI PIEŠIMO, SPALVINIMO, SKAIČIAVIMO užduotis pasirinktinai 

(prisegtukas) 

TYRINĖKIME IR 

STEBĖKIME 

Lauke toliau stebėti gamtos pokyčius. Stebėti įv. atbundančio gamtos gyvūniją: 

boružėles, skruzdėlytes, sliekus ir kt. vabaliukus.  

PAŽIŪRĖKITE TRUMPĄ FILMUKĄ: 

https://www.facebook.com/onLithuania/videos/548487475794516/UzpfSTEwMDAw

MjU1NDI2MDUwMzpWSzoyOTc0ODAzNzEyMjUzMTE/ 

Kai toks vasariškas pavasaris, kirminai ne tik lauke atgyja, bet ir namuose! Super 

paprasta, bet labai smagi ir daug vaikų nuostabos aikčiojimų sulaukianti atrakcija-

eksperimentas! Tereikės tik paprasčiausių stalo servetėlių, pieštuko ar šiaudelio ir 

vandens! Tiesiog būtina pagaliau atėjusio pavasario atrakcija! 

PADARYKITE EKSPERIMENTĄ ,,Kirminai atgyja“  
pavyzdys čia: 

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

PIEŠKIME 

DUOKITE VAIKAS IŠ KELIŲ VARIANTŲ PASIRINKI VIENĄ KĄ JIE 

LABIAUSIAI NORI  PADARYTI. 

Panaudodami įvairią techniką, (pasirinktinai pagal galimybes) spalvinkite, pieškite, 

kirpkite, lipdykite, aplikuokite. (prisegtukas) 

Piešimas ,,Velykiniai kiaušiniai“, ,,Velykinis atvirukas“, ,,Pavasaris“; 

 Apvedžioti kiškučių trafaretus juos iškirpti. 

 Daryti pavasarines puokštes. 

https://www.facebook.com/onLithuania/videos/548487475794516/UzpfSTEwMDAwMjU1NDI2MDUwMzpWSzoyOTc0ODAzNzEyMjUzMTE/
https://www.facebook.com/onLithuania/videos/548487475794516/UzpfSTEwMDAwMjU1NDI2MDUwMzpWSzoyOTc0ODAzNzEyMjUzMTE/
https://www.youtube.com/watch?v=GU3RokJc8GE


 Marginti kiaušinius,  paskui juos iškirpti. 

 Spalvinti ar aplikuoti vištą su viščiukais. 

 Marginti kiaušinukus su ausų krapštukais. 

 Išsikirpkite kiškų –dėžučių paruoštukų... 

MUZIKUOKIME 

PAŠOKIME ,,Švarių rankyčių‘‘ šokį 

https://www.youtube.com/watch?v=IGjYqL3IEsA 

PADAINUOKIM ,, Vabaliukų dainą apie lietų“ 

https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0 

PABŪKIME 

KIEME 

PASTEBĖTI įvairias prasiskleidusias gėles, jomis grožėtis, atkreipti dėmesį, kaip jos 

puošia aplinką, visus džiugina. 

PADARYKIME EKSPERIMENTĄ: ,,Batų antspaudai“  

 Priemonės: guminiai batai, baltas popierius, sausas smėlis, šlapias purvas, 

padidinamieji stiklai. 

Tikslas: skatinti vaikus tyrinėti, bandyti, stebėti ir atrasti. Eiga: šeimos nariai sustoja 

vienas paskui kitą. Visi avi batus. Vaikas nulipęs nuo indo su sausu smėliu, ar šlapiu 

purvu žingsniuoja per ištiestą popieriaus lapą. Kitas kartoja tą patį. Kai ant popieriaus 

lieka visų pėdsakai, juos palygina, suranda rašto skirtumus ir panašumus. Nusprendžia, 

kodėl batai palieka pėdsakus, tyrinėja ir nutaria, jog pėdsakai perėjus smėlį yra 

švaresni, o purvas palieka ryškius atspaudus, nes batai yra nešvarūs. Rezultatas: 

atliktas eksperimentas paskatins valytis batukus einant į patalpą, įgyta patirtis leis 

priminti skubančiam draugui ar savo šeimos nariams. 

ATMINKITE, KAD ŠIUOMETU BŪDAMI LAUKE TURITE LAIKYTIS 

KARANTINO REKOMENDACIJŲ – NESIBŪRIUOTI! 

KARTU 

SPORTUOKIME 

,,Kiaušiniavimas pievoje‘‘ 

Kaip žaidžiama? Smagiausia šį žaidimą žaisti lauke, bet jei oro sąlygos netinka, 

galima ir didesnėje patalpoje. Išdėliokite kuo daugiau kiaušinių kuo didesniame plote. 

Žaidimo tikslas - surinkti kuo daugiau kiaušinių. 
Kas laimi žaidimą? Žaidimą laimi tas, kuris margučių surenka daugiausiai. 

,,Margutis šaukšte‘ 

Kaip žaidžiama? Pasidalijama į komandas, kurios dalyvauja velykinių kiaušinių 

nešimo estafetėje. Galima nešti tiek margutį, tiek žalią kiaušinį. Kiaušinis nešamas 

įdėtas į šaukštą – tai ne menkos koordinacijos reikalaujanti užduotis! Kiekvienas 

komandos narys turi kuo greičiau nuo starto linijos iki kitame gale esančio krepšio 

nunešti kiaušinį, kuo greičiau grįžti atgal ir perduoti šaukštą („estafetės lazdelę“) kitam 

komandos nariui. 

Kas laimi žaidimą? Laimi greičiausiai įveikę estafetę, tačiau užduotį galite 

pasunkinti: skirti po tašką už kiekvieną sveiką margutį, plius vieną tašką už greitį. 

Tokiu atveju laimi komanda, surinkusi daugiau taškų 

,,Mažojo margučio paieška‘‘ 

Kaip žaidžiama? Šis žaidimas – puikus būdas prie stalo susodinti įsidūkusius 

vaikučius. Tam, kad visi žinotų, ko ieško, žaidimo vedėjas visiems parodo mažą ryškų 

kiaušinuką (pavyzdžiui, putpelės ar šokoladinį, įpakuotą į spalvotą foliją). Žaidėjams 

pasišalinus iš kambario, jį padeda matomoje, tačiau ne itin akivaizdžioje vietoje. Į 

kambarį susirinkusiųjų užduotis – apžvelgti aplinką, pamatyti kiaušinuką ir, kitiems 

neišduodant vietos, tylomis atsisėsti prie stalo. 

Kas laimi žaidimą? Šiuo atveju renkamas „pralaimėtojas“ (paskutinis pamatęs 

kiaušinuką ar jo neradęs). Jis turi išsipirkti vietą prie stalo, t.y. įvykdyti užduotį, 

tačiau, kad jis ypatingai neliūdėtų, užduotis turėtų būti smagi – pavyzdžiui, 

padeklamuoti eilėraštuką. 

,,Kiaušinukų žvejyba‘‘ 

Kaip žaidžiama? Šis žaidimas puikiai tinka šiltai Velykų dienai, tačiau jį galite žaisti 

ir namuose, tiesiog naudokite mažesnį indą ir griebimo įrankį. Suberkite į vandens 

pripildytą baseiną, vonelę ar dubenį plastikinius kiaušinius, kuriems išgriebti 

https://www.youtube.com/watch?v=IGjYqL3IEsA
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0


naudojamas tinkliukas, virtuvinis sietelis ar tiesiog šaukštas. Užduotis vaikui – kuo 

greičiau išgriebti visus (arba tam tikros spalvos) kiaušinukus. 

Kas laimi žaidimą? Žaidimą laimi greičiausiai iš vandens išgriebęs kiaušinukus 

(galite naudoti telefone esantį chronometrą). 

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 

,,pociuvienejurgita@gmail.com“, patalpinkite  mūsų  grupės uždarame 

,,SMALSUČIŲ GRUPĖS FOTO“ Facebook   profilyje.   

SĖKMĖS VISIEMS  AUGANT  IR AUGINANT. BŪKIME SVEIKI IR ASAKINGI. 

 

 

 

 

 

Parengė auklėtojos J. Pociuvienė ir  A. Navakaitė 




