
                                                                
 

Laba diena, mieli „Drugeliai“ ir „Voriukai“, 

  
  Balandžio 1– 16 dienomis jums siūlome linksmai leisti laiką ir padirbėti, nes artėja 

smagi metų šventė – Šv.Velykos!!!  

 
Veiklai namuose siūlome temą/idėją  „Velykų belaukiant“. 

  

 Laukiami pasiekimai:  

8 sritis (Sakytinė kalba). 4 žingsnis. Kalba ir pasakoja apie tai, ką mato ir matė, girdi ir girdėjo, ką 

sužinojo, suprato, vartodamas girdėtus naujus žodžius. 

13 sritis (Estetinis suvokimas). 4 žingsnis. Džiaugiasi menine veikla, nori dainuoti, šokti, vaidinti, 

pasipuošti, gražiai atrodyti. 

10 sritis (Aplinkos pažinimas). 4 žingsnis. Stebi ir pasakoja apie supančią aplinką, vykstančius 

reiškinius gamtoje, apie šventes. 

17 sritis (Kūrybiškumas). 4 žingsnis. Stengiasi kūrybiškai atlikti užduotėles, pasitelkia vaizduotę 

žaisdamas. 

 



   Velykė ir  Velykinis Kiškutis sveikina visus vaikučius 

su Šv.Velykomis.  

   O ar žinote, kas tokia ta Velykų bobutė ir kodėl 

Velykų simbolis yra kiškutis? Velykų bobutė buvo 

vadinama Velyke. Velykė gyveno pamiškėje, turėjo 

cukrinį arba vaškinį vežimaitį, į kurį Velykų rytą 

pasikinkydavo kiškius ir veždavo kiaušinius vaikams. 

Dažniausiai kiekvienam vaikui ant palangės buvo 

paliekami du  margučiai. 

   Velykų metas - tai pats didžiausias pasaulyje stebuklas, visiems dovanojantis 

šventinę nuotaiką.  

   Visi žmonės rimtai ruošiasi Velykoms – tvarko ir puošia namus, gamina skanius 

 valgius, margina kiaušinius. O kaip jūs ruošiatės šiai šventei? 

   Kaip Jūs švenčiate Velykas?  

   Kaip marginate Velykinius kiaušinius?  

   Kokios Jūsų šeimos tradicijos ? 

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

Tai viena iš didžiausių metų švenčių.  

   Kai tėveliai ar kiti artimieji turės laiko, paprašykite, 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! ( Z. Gaižauskaitė) 

Iliustruokite šį kūrinėlį (nupieškite kiškutį,  marginantį krepšelį, ir kiaušinius...) 



Pasiklausykite Velykinės liaudies dainos (nukopijuokite nuorodą ir įkelkite į Google):  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8BXjdzJ1NC0&ab_channel=Balticfolk 

 

 

        Tradiciškai Lietuvių pavasario šventėse būdavo pagerbiamas vanduo: žmonės 

lankydavo šaltinius, upelius, juose prausdavosi. Netgi labindavosi su vandeniu. Apie 

tai dainuojama šioje dainoje.  Velykų dienos rytą šeima kėlėsi anksti (tikėta, kad jei per 

Velykas ilgai miegosi, galvą skaudės) ir prausėsi šaltu, lediniu vandeniu, nuplaudami 

ligas ir norėdami ilgai gyventi.  

 

 Pagrindinis Šv.Velykų šventės akcentas - margutis. Kiaušinių marginimo būdų yra 

įvairių.  

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

jums papasakos… 

Kviečiame visus kartu skaityti ir aptarti šią pasaką  

 „Kodėl dažome kiaušinius?“ 

Buvo vienas labai geras karalius. Visi žmonės jį labai mylėjo. Ir 

ne tik žmonės. Jį labai mylėjo ir gyvuliai, ir paukščiai. Tik karalius buvo 

nelaimingas – neturėjo vaikų. Ir žmonės buvo nelaimingi, – kas valdys 

kraštą, kai karalius numirs? 

               Bet kartą karaliui gimė sūnus. Visi labai apsidžiaugė. Džiaugėsi ir 

žmonės, ir paukščiai, ir gyvuliai. Iš to džiaugsmo višta padėjo raudoną 

kiaušinį. Nuo to laiko ir žmonės pradėjo dažyti kiaušinius. Mat nemokėjo 

kitaip savo džiaugsmo parodyt. 

 

 



      Kurkime dailės darbelius: 

• Nupieškite ant popieriaus ir nuspalvinkite margutį įvairiomis spalvomis, arba 

atlikite aplikaciją. 

• Pasigaminkite iš tualetinio popieriaus ritinėlio Velykinį kiškutį.  

 

 

 

 

 



• Papuoškite savo namus Velykų vainiku. 

 

 

 

     

 
  

 

 

 



 

• Dabar atlikite rankų lavinimo užduotėlę: 

 

 

 

 

 



Pavargote, pasimankštinkite:  

 

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.) 

 

     Tegul būna spalvotos Jūsų dienos, kaip margučiai, spalvoti Jūsų norai ir svajonės, 

spalvota nuotaika - ne tik per Velykas, bet ir kiekvieną dieną! 

      Tėveliai, kviečiame dalintis idėjomis bei kartu džiaugtis vaikų atliktomis 

užduotėlėmis.  

        

.  

drugelis.peledziukas@gmail.com 

voriukai20@gmail.com 

Jūsų mokytojos: Margarita, Janina, Samanta ir Irma. 

 

                                          Gražių švenčių ! 

https://www.youtube.com/watch?v=N12joXVrqFU&ab_channel=Egl%C4%97Miliu

%C5%A1yt%C4%97-Brazd%C5%BEi%C5%ABn%C4%97 
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