
Sveiki, mieli „ Šimtakojai“, 

Mes norim  dar daug ko paklausti, 

Mes norim jums ranką paspausti, 

Palinkėt gražios dienos 

Ir saulytės šilumos. 

 

Šiais žodeliais su jumis sveikinamės visos trys mokytojos. Linkėjimai nuo 

šeimininkėlės Dalytės. 

 

Balandžio 1-10 d. 

veikloms namuose siūlome temą/idėją ,,Velykų belaukiant“: 

Velykė ir Velykinis Kiškutis sveikina visus vaikučius su Šv.Velykom. Velykų metas -  

tai  pats didžiausias pasaulyje stebuklas, visiems dovanojantis šventinę nuotaiką.   

Gal galite ir Jūs papasakoti, kaip švenčiate Velykas?  

Kaip marginate Velykinius kiaušinius?   

Kokios Jūsų šeimos tradicijos? 

Nupieškite  šeimos Šv. Velykinį rytą... 

 

 O dabar prisiminkime raideles. 

Dar kartą ištarkite  žodį  Velykos - koks šio žodžio pirmasis  garsas? Ištarkite šį garsą  

garsiai/tyliai...  

Pirštu Smiliumi ore ,,parašykite“ didelę raidę V, pagalvokite, į ką panaši raidė V? 

Ant popieriaus lapo nupieškite daug mažų ir didelių  raidelių Vv... 

Galite nupiešti ir ant aprasojusio veidrodėlio, tik po to jį nuvalykite... 

Žurnale ar laikraštyje suraskite 6  raideles  V, apveskite  jas spalvotu pieštuku. 

Siūlome pažaisti žaidimą ,,Kas sugalvos daugiau  žodžių, prasidedančiu garsu V . 

Ar smagu buvo žaisti?  

 

 

 



Dabar  siunčiame eilėraštuką: 

RIEDĖKIT, MARGUČIAI 

Per kalnelį miškeliu 

Bėga kiškiai su krepšiu. 

Tam krepšely daug margučių,- 

Ieško jie gerų vaikučių. 

Kiek margučių, kiek gražių! 

Raudonų, margų, žalių! 

Vaikai stovi, rankas tiesia, 

O kiškeliai - ūsą riečia. 

 Visi laukia išsižioję, 

Rankoves atsiraitoję. 

Ridinės jie nuo kalniuko, 

Nuo šlaitelio upeliuko. 

Pabandykite išmokti mintinai šį eilėraštuką. 

Iliustruokite šį kūrinėlį (nupieškite kiškučius, nešančius margučių pintinę, vaikus, 

ridenančius margučius ir t.t.). 

 Kiškis kviečia vaikučius smagiai pasimankštinti: 

Vienas, du, trys, keturi 

Žaisti su mumis gali. 

Rankas ant liemens uždėk, 

O kojelėm patrepsėk. 

 

Vienas, du, trys, keturi 

Žaisti su mumis gali. 

Rankutes aukštai iškelk 

Ir saulutę paridenk. 

Vienas, du, trys, keturi 

Žaisti su mumis gali. 

Debesėlį pasūpuok 

Ir vėjeliui atiduok. 

Vienas, du, trys, keturi 

Žaisti su mumis gali. 

Dar galvelę pakraipyk 

Ir aplink apsidairyk. 

(Mankštintis bus tikrai smagiau, jei  įsijungsite mėgstamą muziką.) 

 

 



Velykinei nuotaikai sukurti, siūlome  darbelį  ,,Velykinė girlianda“. 
Girliandos gali būti pačios įvairiausios, juk esate labai kūrybingi....  Girliandas galite pagaminti bent 

kelias, pvz. vieną – mamytė, kitą – tėvelis ir t.t. Tuomet kiekvienas šeimos narys turėsite savo 

girliandą.  

Kiekvienas galite suskaičiuoti, kiek  girliandoje yra kiškučių, ar kitų detalių, kitoje pusėje 

sunumeruokite juos... 

Palyginkite, kieno girlianda ilgiausia ar pan. 

 

  Šv. Velykos -  tai kiaušinų marginimas. Mes net neabejojame, kad Jūsų išmarginti margučiai 

bus patys įdomiausi, išradingiausi. 

Siūlome idėją: jei keliaujate pasivaikščioti į mišką, prisirinkite samanėlių, įvairių augalų 

lapelių ir žiedelių. Šią puikią gamtinę medžiagą puikiai galima panaudoti, dažant margučius. 

Nupieškite, nufotografuokite  nudažytus margučius. 

Pasidalinkite ir su mumis kiaušinių marginimo paslaptimis... 

Krepšelį, skirtą margučiams, dekoruokite įvairiomis popierinėmis plunksnelėmis, gėlytėmis 

– savo sukurtu grožiu pasidalinkite su mumis... 

Pasukite galveles,  įminkite mįslę: 

Pramušu ledą, 

randu sidabrą. 

Pramušu sidabrą randu - auksą. 
                           (kiaušinis) 

Sugalvokite savo mįslę – pasidalinkite su mumis... 

Sveikų ir linksmų  Šv. Velykų!!! 

          Lauksime jūsų laiškučių.  Siųskite nuotraukas, komentarus, dalinkitės 

savo idėjomis.        Iki - Violeta, Irma, Danutė ir Dalytė! 

Mums rašykite: violeta0325@inbox.lt; danuciute@gmail.com; 

austejarakauskaite@gmail.com 
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