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Sveiki, mieli ,,Voriukai“! 

Nuoširdžiai dėkojame už Jums laiškelius!!! 

Matome, kad tikrai nenuobodžiaujate: atliekate užduotėles, piešiate, kuriate 

darbelius bei nepamirštate „OPA PA“ pratybų...  

Artėja didžioji pavasario šventė – Šv. Velykos, o prieš jas būna Verbų 

sekmadienis, Verbinės.   

Pakalbėkite su savo artimaisiais, kaip jie, būdami maži, ruošėsi pavasario 

šventėms?  

Kas yra verba? Kam ji reikalinga?  

Kaip anksčiau žmonės švęsdavo Šv. Velykas?  

Kodėl per Šv. Velykas marginami margučiai?  

Kodėl kiaušinis toks svarbus?    

Ar žinote smagų žaidimą – margučių ridenimą? Ridenkite namuose... 

 

TEMA/IDĖJA 

 „BELAUKIANT PAVASARIO ŠVENČIŲ“ 

Balandžio 1 – 10 d. 

                                      

 

  

UŽDAVINIAI: 

• Remdamasis asmenine patirtimi ir artimųjų pasakojimais, gebės įvardyti 2-3 Šv. 

Velykų papročius; 

• Pagal tradicinius margučių marginimo raštų pavyzdžius, gebės numarginti 2 

margučius; 

• Atlikdamas užduotis, gebės orientuotis erdvėje, skirs sąvokas  

už-prieš, kairėn-dešinėn;  
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• Atliekamos ,,OPA PA“  pratybėlių 15 – 22 psl. užduotys (imtinai). 

SĄVOKOS IR SVARBŪS ŽODŽIAI: 

• Velykos, Velykė, margutis, smailusis, bukasis (kiaušinio galai), lovelis, ridenimas.  

RAIDĖ – U.  

UŽ - PRIEŠ,  

KAIRĖN - DEŠINĖN. 

KAD DIENOS NEPRAILGTŲ, TURIME JUMS IDĖJŲ.  

Siūlome margučių dažų receptą (dažus gaminkite tik su tėveliais): 

• Dažams naudokite  0,5 litro talpos 3 stiklainius. Į vieną stiklainį pridėkite svogūnų 

lukštų (apie pusę stiklainio), į antrą – špinatų, į trečią įberkite didelį šaukštą maltos 

ciberžolės. Visų stiklainių turinį užplikykite verdančiu vandeniu (vandens įpilkite 

daugiau nei pusę stiklainio). Į kiekvieną stiklainį  atsargiai įdėkite po 1 baltą virtą 

kiaušinį ir palikite iki rytojaus...  

Nufotografuokite arba nupieškite savo margutį. 

Pažaiskite žaidimą „Margutis“: 

• Paslėpę kambaryje savo margutį/čius, vėliau kvieskite, kad šeimos nariai jį/juos 

surastų. Žaidimą kartokite. 

Pakartojant sąvokas, kairė, dešinė, siūlome: 

• Mergaitės (ir mamos) išsirikiuoja dešinėje lovelio pusėje, berniukai (ir tėčiai) – 

kairėje. Visi žaidėjai turi po savo margutį. Jie eina paeiliui po vieną prie lovelio ir 

sako, į kurią pusę nori, kad riedėtų margutis, ir ridena. Visi stebi, ar pasisekė 

kiaušinį nuridenti taip, kaip norėjo. Taip margučius ridena visi žaidėjai. O ar 

žaidėjai pastebėjo, kada margučiai riedėjo į kairę, o kada - į dešinę? Jei norite, kad 

margutis riedėtų kairėn, reikia kiaušinį padėti ant lovelio smailiu galu į kairę. O 

kad margutis riedėtų dešinėn, reikia kiaušinį padėti ant lovelio, taip, kad smailus 
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jo galas būtų nukreiptas į dešinę. Kuo smailesnis smailusis kiaušinio galas, tuo 

labiau suksis margutis.  

Įtvirtinant raidę U, siūlome: 

• Namuose surasti ir ant stalo padėti 5-6 daiktus, kurių pavadinimuose yra garsas u:  

pvz.: pieštukas, trintukas, teptukas, guašas (vienas iš jų rudas), kepurė, drožtukas 

ar kt. Vaikas turėtų išskirti garsą u.  

• Sugalvoti daugiau žodžių su  garsu u.  

• Nulipdykite iš plastilino raidę U, apžiūrėkite  jos formą. 

 

• Išmokti deklamuoti eilėraštuką: 

Vytė Nemunėlis 

Velykos atėjo 

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!“ 

Velykos, Velykos pas mus!!! 
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Lauksime Jūsų laiškelių bei nuotraukų, kaip sekėsi įveikti 

užduotėles, kokius žaidimus žaidėte ir ką naujo atlikote.  

Taip pat kviečiame gaminti verbas ir dalyvauti projekte 

„Mano verba“ (išsamesnė informacija 

www.grigiskiupeledziukas.lt). 

Visų el. laiškų lauksime nauju adresu – 

voriukai.peledziukas@gmail.com. 

   

Plaukite rankas ir likite sveiki      !  

Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos Jūsų namams, 

naujų idėjų ir sėkmės Jūsų darbams – artėjančių  

Šv. Velykų proga Jums linki  

mokytojos:  Elvyra, Lina, Viktorija ir mokytojų padėjėja Kristina!!! 

http://www.grigiskiupeledziukas.lt/

