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BALANDŽIO 12 - 13 D. VELYKŲ SEKMADIENIS IR ANTROJI 
VELYKŲ DIENA.  

Tai buvimo šeimoje, o tuo pačiu žaidimų dienos, kuomet ridenami kiaušiniai, kurie budina gamtą, 
ieškomas stipriausias, gražiausias margutis, pilstomasi vandeniu.  

Su vaikais galite sužaisti keletą žaidimų, kuriuose vaikai ieško kiaušinių pintinės žaidžiant „šilta – 
šalta“, ar atskirai paslėptus kiaušinius su ženklais: prikabintais balionais, pažymėtomis kreidute 
kiškio pėdutėmis tomis kryptimis, kur guli kiaušiniai ar kita.  

Taip pat galite pakabinti skirtingais ilgiais į popierių supakuotus saldainius ir duoti vaikams lazdele 
juos numušti. Galite žaisti namų golfą – ridenti kamuoliukus į pintinę, kartono dėžę ar boulingą – 
numušti kamuoliu kuo daugiau pastatytų kartoninių kiškių ausų.  

Antroji Velykų diena yra metas, kai visi bendrauja, žaidžia ir linksmai leidžia laiką, tad 
nusiųskite Velykinius šeimos sveikinimus savo artimiesiems.  

BALANDŽIO 14 D. TREČIOJI  VELYKŲ DIENA.  

 

Ši diena dar vadinama Ledų diena, yra 
skirta tinginiauti. Tikėta, kad jeigu 
draudimo nepaisysi ir dirbsi, vasarą 
„ledai javus nukuls“, kruša sunaikins 
derlių. Tinginiaukite į valias! 

 

BALANDŽIO 15 D. ORŲ DIENA.  

Pasidarykite orų stebėjimo lapą, kuriame galėtumėte žymėti pavasario dienų orus. Galite turėti 
kelis ženklus:  

o vėjo žymėjimui (stiprus vėjas – sūkurys ir lengvas vėjelis – keli lengvi brūkšniai); o 

debesuotumui (saulė, pusiau debesies uždengta saulė, debesis); o lietui (lietaus lašai, 

lietaus lašai su žaibu).  

Aptarkite ženklus, papasakokite, jog debesys gali būti skirtingų formų: l  

o lengvi plunksniniai; o 

kamuoliniai; o sluoksniai.  

Ilgesnį laiką stebint debesis pradėsite matyti įvairiausius paveikslus, todėl galima kartu su vaikais 
pažaisti debesų stebėjimą ir tokiu būdu kartu pafantazuoti. Galite atlikti vienos dienos oro 
stebėjimą, skirtingomis valandomis pažymint dienos kaitą, o galite nusimatyti daugiau dienų ir 
kiekvieną rytą bei pietų metą, nustatytu laiku pažymėti besikeičiančius orus.  

Šalia kiekvienos dienos orų stebėjimo lapo, jūs galite nupiešti papildomai žmogutį, kurį vaikas 
galėtų „aprengti“, pagal tos dienos matomą temperatūrą. Jūs galite paklausti ar šiandien reikia 
dėtis kepurę, šaliką, kokius batus autis būtų geriau ir leisti vaikui nupiešti ar nuspalvinti tuos 



drabužius, kurie jo manymu būtų reikalingi. O jeigu jūs išties susiruošite į lauką, tai padės tinkamai 
susiruošti pasivaikščiojimui. 

BALANDŽIO 16 D. AITVARŲ DIENA.  

Pažinti permainingą pavasarį gali padėti aitvarai, kuriuos paleidus lauke galima stebėti koks vėjas 
pučia: stiprus, lengvas ar ramus.  

Paprastą aitvarą galite pasigaminti iš popieriaus: ant popieriaus lapo horizontalaus apatinio krašto 
priklijuokite juostelėmis karpytas spalvotas uodegėles. Tuomet popierių susukite į ritinį ir 
suklijuokite, viename gale pritvirtinkite iš skirtingų kraštų siūlą, kurį vaikai galėtų laikyti prieš 
paleisdami aitvarą skrieti.  

Taip pat labai paprastas aitvaras yra gaminamas iš vienkartinės lėkštės, kurios vidurys yra 
iškerpamas, paliekant tik kraštus. Vienoje lėkštės pusėje tvirtiname ilgas plonas juostas, o kitoje 
veriame siūlą. Įvairių aitvarų, vėjo malūnėlių galima rasti internete, įvedus paieškos žodžius „kite 
craft“. 

  

BALANDŽIO 17 D. GAMTOS VĖRINIAI.  

Į pasivaikščiojimus lauke pasiimkite siūlų kamuoliuką ir radę ką galima būtų ant jo verti, kurkite 
gamtos radinių vėrinius. Galite verti rastus žiedus ar skirtingus lapelius, taip pat juos puošti 
namuose rastomis priemonėmis (plastilino rutuliukais, vėrimui skirtomis ar žaislinių mozaikų 
detalėmis). Vėrinių siūlus riškite ant pasirinkto pagaliuko ir jį horizontaliai kabinkite namuose ar 
lauko aplinkoje. Negalint išeiti iš namų ant šakelės galite kabinti vėrinius, kuriuose gali kabėti 
nedideli popieriaus ar vatos gniužuliukai, – juos vaikai gali formuoti savo pirštukais.  

Padėti reikės viską suveriant ir pakabinant. Įkvėpimo semtis galima interneto naršyklėje įvedus 
paieškos žodžius „wind chimes diy for kids“.  

BALANDŽIO 18 D. PAVASARIO 
SPALVOS.  

Pažaiskite spalvų žaidimą: paimkite spalvoto popieriaus korteles ir lauke ieškokite kas aplinkoje 
yra tokių spalvų. Galima žodžiu išsirinkti mėgstamą spalvą ir vaikštinėjant žiūrėti kur ji pasislėpusi. 
Taip pat turint pieštukų ir popieriaus lapą galima žymėtis spalvas, kurias vaikai pastebi ir tokiu 
būdu pamatyti kokių atspalvių lauke yra daugiausiai. Nesant galimybei išeiti į lauką visa tai galima 
stebėti pro langą ir žymėti popieriaus lape ar sužaisti kambario spalvų gaudynes.  

BALANDŽIO 19 D. VAIKŲ VELYKĖLĖS.  

Tą dieną daugiausiai dėmesio buvo skiriama vaikams.  

Todėl vaikai gali iš naujo daužyti kiaušinius (anksčiau kaime daužydavo visus kiaušinius, 
kuriuos per savaitę sudėjo vištos), ridenti margučius ir pasidžiaugti paskutine diena, kada minimos 
Velykos.  
 


