
Sveiki, mūsų mažieji draugai ir jų tėveliai,  

Praėjo dar didesnis laiko tarpas, kai mes nesusitinkame. Pasiilgome… Bet atstumas mums ne 

kliūtis, nes galime bendrauti laiškeliais ☺! 

Balandžio 1 – 10 dienomis jums siūlome linksmai leisti laiką ir padirbėti, nes artėja smagi metų 

šventė – Šv.Velykos!!!  

Tad  veiklai namuose  - tema/idėja ,,LAUKIAME ŠV.VELYKŲ”. 

 

ŠV. VELYKOS – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Tai viena iš 

didžiausių metų švenčių. 

Kai tėveliai ar kiti artimieji turės laiko, paprašyk, kad jie padėtų išmokti deklamuoti  eilėraštuką: 

PALEI KELIĄ 

Tupi kiškis palei kelią, 

Dailiai margina kraitelę. 

 

Čiūžt laputė, žvilgt kreivai: 

- Vai, kiškuti, vai vai vai! 

 

Tu, žvaireli, taip gražiai, 

Tą kraitelę nudažei? 

 

Tai kraitelė, tai marga, 

Tartum genio uodega. 

 

Margučius joje matau: 

- Štiš, lapute, 

Jie ne tau! 

(Eil. Z. Gaižauskaitė) 

      Pagrindinis Šv.Velykų šventės akcentas  - margutis., todėl reikia  dažyti - marginti kiaušinius. 

Kiaušinių marginimo būdų yra įvairių.  

Paklauskite tėvelių – kokius kiaušinių marginimo būdus jie žino, o jie tikrai žino ir jums 

papasakos…  



Siūlome  pagaminti knygelę. Į ją tėveliai užrašys kiaušinių marginimo būdus, o jūs juos  

iliustruosite savo piešinėliais ☺… 

Atspėk mįslę: Mažas puodeliukas, skanus viraliukas. (Kiaušinis) 

Jei atspėjai, pašokinėk, paplok rankelėmis, gali net pasiridenti ant grindų (kaip kiaušinis)…☺ 

Velykinis margutis simbolizuoja gyvybės atsiradimą, atsinaujinimą, atgimimą. 

Mes jums siūlome dar vieną kiaušinių marginimo būdą – eksperimentą. Išbandykite jį su tėveliais. 

Jums reikės: Baltų kietai virtų kiaušinių, plastikinio uždaromo maišelio, maistinių dažų, 

acto. Į plastikinį indelį įberkite kelias saujas nevirtų ryžių ir įlašinkite pasirinktą maistinių dažų 

spalvą. Gerai išmaišykite, galite su šaukštu, kad spalva tolygiai pasiskirstytų ryžiuose. Įpilkite 

šlakelį acto ir dar pamaišykite. Dėkite kiaušinį, užspauskite maišelį ir išvoliokite kiaušinį 

spalvotuose ryžiuose. Išėmę kiaušinį apvalykite jį su sausa servetėle, kad nebeliktų prilipusių 

ryžių. Netrukus pamatysite, kad šie kiaušiniai atrodo. Jie -  ypač ryškūs ir spalvoti. Svarbiausia – 

kad šis dažymo būdas yra visiškai natūralus, o kiaušiniai, net ir ryškiaspalviai, yra tinkami valgyti. 

 

Įdomu, ar jums pavyko? Lauksime nuotraukų… 

Vaikams daug laimės suteikia žaidimai, tad išmokite kelis nesudėtingus  

Šv. Velykų žaidimus: 

 

     Bukynės. Šį žaidimą tikrai žinote ir žaidžiate, tik tradicinis pavadinimas mažiau žinomas. 

Bukynių metu tikrinamas kiaušinio stiprumas - vienas  žaidėjas laiko kiaušinį delne, o kitas 

daužia - laimi tas, kurio kiaušinis neskyla arba lieka sveikiausias. Beje, seniau šį žaidimą 

žaisdavo beveik vien vyrai. 

     Ridenimas. Kiaušinius ridendavo nuo iškelto medinio lovelio, buvo tikima, kad taip 

pažadinamos gyvatės ir žalčiai, kurie vėliau ima šliaužioti ir pilvais kutendami žolę bei augalus 

juos pažadina. Jeigu ridedant jūsų kiaušinis liečia kitus margučius, tai šiuos galite pasiimti - laimi 

tas, kurio margutis nurieda toliausiai ir tas, kuris susirenka daugiau margučių. Šais metais 

margučius ridenkite tik su savo šeimos nariais… 

     Ratelis. Visi žaidėjai susėda į ratuką, o rankas laiko už nugaros. Žaidimo vedėjas vienam 

įduoda į rankas margutį, kurį reikia perduoti šalia sėdinčiam žaidėjui - nesvarbu į   kurią pusę. 



Likę žaidėjai stebi procesą, o jeigu kuris įtaria, kas turi margutį, tai sušunka „radau“ ir pasako 

vardą to, kuris turi kiaušinį. Jeigu atspėja, tai margutį pasilieka sau ir pasikeičia vietomis su tuo, 

kuris laikė kiaušinį. Kartais žaidžiama taip, kad praradęs margutį žmogus iškrenta iš ratelio. 

     Supimasis. Galima su tėveliu, mamyte, broliu ar sese atsisėsti ant grindų vienas prieš kitą, 

susikabinti rankomis ir suptis. 

 

Kurkime dailės darbelius! 

     Jums reikės kartono, žirklių ir flomasterių. Sulenkite kartoną pusiau, iškirpkite kiaušinio formą 

ir papuoškite ją įvairiausiais ornamentais, raidelėmis, skaičiais ar net savo, draugų vardais… 

 

 

Krepšelis margučiui. Pasigamink ir tu. 



 

Velykinis krepšelis… 

 

 

                Štai taip siūlome Šv.Velykoms papuošti šventinį stalą sau, savo sesutėms, 

broliukams, tėveliams, galbūt ir seneliams. 

 

                  Bus malonu, jei parašysite laiškelį su savo istorijomis, atsiųsite nuotraukų… 

                                          Rašykite mums: bitute.peledziukas@gmail.com 

 

 

GRAŽIŲ JUMS ŠVENČIŲ, MIELIEJI! ☺ 

Su geriausiais linkėjimais  - mokytojos Daiva ir Jurgita 

2020 m. balandžio 1 d. 
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UŽDUOTĖLĖS LAISVALAIKIUI… 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


