
 

 SVEIKI, MIELI ,,LAUMŽIRGIUKAI“ IR ,,SKRUZDĖLIUKAI“ !!! 

  Skubame pasveikinti Jus su atėjusiu pavasariu, tikimės, kad esate sveiki! 

     2021m. balandžio 1 – 16 d.  siūlome temą/idėją  ,,VELYKOS“. 

   Numatomi pasiekimai: 

 8 sritis (Sakytinė kalba) 3 žingsnis: klausosi skaitomų kūrinėlių, naujų  žodžių. 

  9 sritis (Rašytinė kalba) 3 žingsnis: varto knygeles, geba sieti  paveikslėlius su juose 

vaizduojančiais daiktais, juos pavadina. 

 14 sritis (Iniciatyvumas ir atkaklumas) 3 žingsnis: mėgsta išbandyti suaugusiojo 

pasiūlytus naujus žaidimus, neįprastą veiklą. 

  Atšilo oras, miške, lauke bunda pirmosios gėlytės, pažiūrėkite paveikslėlį, 

gal pažinsite šias gėlytės? Kokios spalvos žiedeliai?  

 

Namų knygynėlyje aplankykite savo knygutes, pavartykite jas. Gal rasite 

įdomių paveikslėlių? 

Aptarkite juos su tėveliais... 

 



 

 Tėveliai jums perskaitys  Z. Gaižauskaitės eilėraštį, o jūs -  pabandykite jį 

išmokti: 

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! 



 

Ar patiko eilėraštis?  

Žinote, ką reiškia kraitelė? (Pintinė.) 

  

 Paklausykite apie Velykas, aptarkite kūrinėlį: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4c 

 

 

 
 

Kas paveikslėlyje nupieštas?  

Kokios spalvos?  

Kiek kojyčių turi viščiukas?  

Ant ko tupi viščiukas?  

Pamėgdžiokite mažytį viščiuką... (patupinėkite...) 

Paskaičiuokite, kiek kiaušinių paveikslėlyje?  

O jūs ar padėsite dažyti kiaušinius namuose prieš Velykas?  

Tikimės, kad ir mums atsiųsite nuotraukas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4c


 

Balandžio 1 -oji Paukščių, Juokų arba Melagių diena. Kokius 

paukštelius pažįstate? Gal lauke matėte gandrą, varnėną? 

Paieškokite jų, stebėkite, kaip jie vaikšto, skrenda ar lesa... 

 

Norite pasijuokti? –,, Kodėl lyjant sliekai išlenda?“ (Nes neturi 

dušo!)        

 

Siūlome keletą idėjų papuošti namus, stalą, laisvalaikiui. O gal jūs 

dar kitaip papuošėte savo namučius, pasidalinkite idėjomis ir su 

mumis: 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 

        Velykų žaidimai vaikams ir tėveliams : 

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 ridenant jūsų kiaušinis 

liečia kitus margučius, tai šiuos galite pasiimti – laimi tas, kurio 

margutis nurieda toliausiai ir tas, kuris susirenka daugiau margučių. 

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

mažiau žinomas.  Bukynių metu tikrinamas kiaušinio stiprumas – vienas 

laiko kiaušinį delne, o kitas daužia – laimi tas, kurio kiaušinis neskyla arba 

lieka sveikiausias. Beje, seniau šį žaidimą žaisdavo beveik vien vyrai. 

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. 

  Tikimės, kad bus linksma!!!  

Kviečiame paklausyti dainelės apie Velykų saulutę ir pašokti: 

https://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDnw  

 Sveikiname Jus visus su artėjančiomis Šv. Velykomis, linkime 

sveikatos, džiaugsmo, santarvės Jūsų namams! 

Lauksime Jūsų laiškučių, nuotraukų! 

Rašykite mums: danute1027@gmail.com 

skruzdeliukai.peledziukas@gmail.com 

 

     Gražių, saulėtų dienų linkime Jums - Danutė, Jekaterina, Elvyra. 
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