
Grupė: Ramunėlė 

Laikotarpis: 2020-04-06–2020-04-10 

Tema: Pas Velykų bobutę 

Tikslas: Įtvirtinti vaikų žinias apie Velykų papročius ir tradicijas 

Uždaviniai: Siekti, kad vaikai: 

- remdamiesi tėvelių patirtimi gebėtų įvardinti 2-3 Velykų papročius; 

- matydami margučių raštų pavyzdžius, numargintų kiaušinius popieriuje ir tikrą; 

- atlikdami užduotis įtvirtintų gebėjimą orientuotis erdvėje, skirtų sąvokas už - prieš, 

kairėn - dešinėn; 

- kartu su tėveliais atliktų mini estafetes keičiant kryptį ir greitį. 

 (Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų poreikius, 

gebėjimus ir kitus ypatumus): 

UB užduotėlės 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

O-O-OPA užduotys 11, 12, 13. 

Žaidimas ,,Šilta šalta" (žaisti su paslėptais daiktais) 

Sąvokos ir svarbūs žodžiai: 

Velykos, Velykė, margutis, oracija, smailusis, bukasis kiaušinio galai, ridenimas, lovelis. 

Sąveika/bendradarbiavimas su šeima (Auklėtojų, tėvų (globėjų) iniciatyvos, siūlymai, 

bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai apie vaikų pažangą ir pasiekimus telefonu, elektroniniame pašte. 

Velykos 04.12 Ramių švenčių, visiems sveikatos. Likite namuose. Jus mylinčios mokytojos Vyda ir 

Birutė. 

Veikla visai vaikų grupei (Turinys, metodai, pagrindinės priemonės, vieta): 

Kasdieninis pasisveikinimas. (Leiskite vaikams pabūti mokytojais). Kalendoriaus patikslinimas. 

Kartokite mėnesius, metų laikus, savaitės dienas. 

Pirmadienis - Dainelė su judesiais ,,Margutis" 

Zita Gaižauskaitė ,,Velykė" (išmokti per savaitę mintinai). Aptarti tekstą.  

Pokalbis apie Velykas, Velykų bobutę.. 

Kūrinėlis, Juozas Kudirka ,,Velykų bobutė" 

Raidė U. Sugalvoti žodžių, kurie prasideda garsu u ir viduje žodžio-kai yra ne pirmas. 

Antradienis - Dainelė su judesiais ,,Margutis" 

Pokalbis apie Velykas, Velykų bobutę, Velykės vežimaitį, Kodėl marginami kiaušiniai? 

Sudėlioti dėlionę iš DM priedo, ją nuspalvinti. 



Tyrimas: - 3 stiklainiai 0,5 litro. Svogūnų lukštai, špinatas, ciberžolė. Dėti atskirai. Kiekviename 

stiklainyje esančias žoleles užplikyti. sudėti baltus virtus kiaušinius ir palaikyti iki kitos dienos. 

Trečiadienis - Dainelė su judesiais ,,Margutis" 

Tyrimo su kiaušinių dažymo rezultatų aptarimas. 

Pokalbiai apie margučius, jų raštus. 

Iškirpti popierinį margutį. Vaikams sakote: - padėkite kiaušinį smaigaliu į viršų; Viršuje nupieškite 

saulutę; Apačioje taškeliais nupieškite žemę; Per vidurį nupieškite 3 gėlytes, tarp gėlyčių nupieškite 

2 žalčiukus, virš gėlyčių nupieškite 1 paukštelį. ( vaikams nerodykite kaip reikia daryti, pamatysite 

kaip orientuojasi erdvėje). 

Ketvirtadienis - Dainelė su judesiais Margutis". 

Martynas Vainilaitis ,,Velykos". Aptarimas.  

Pokalbis apie Velykų zuikučius 

Iškirpto popierinio kiaušinio puošimas plastilinu. 

Penktadienis - Trumpas pakartojimas visos savaitės pokalbių. 

Oracija einant prašyti kiaušinių: - Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis, kepurę laikau, kiaušinio 

prašau. 

Piešti, tapyti Velykų bobutę, jos įsivaizduojamą gyvenimą gamtoje, pavasaris. (Piešiant turi būti 

fonas, ne baltas popierius, vaikai tai žino) 

 

 


