
 

 

Tema:      BLYNŲ  ŠVENTĖ    
Tikslas: 
Gebės įvardinti Užgavėnių papročius 

Uždaviniai: 
* susipažins su tradiciniais Užgavėnių valgiais . 
* diskutuos apie sveiką mitybą,. 
 
Plakato apžiūrėjimas, aptarimas.  
Papasakoti, ar  tikrai čia  yra  vejama  žiema.? 

Edukacinis filmukas apie Užgavėnes.  
https://youtu.be/GCw7O7jf5-w 
 

 
 



 

 

 
Sukurk pabaigą. –piešinėliu... 

 
Užgavėnių prietarai; 
 Užgavėnių lauže kartu su More sudegink tamsą, blogį, visus negerumus – gyvenimas bus geresnis, 
linksmesnis, lengvesnis. 
 
• Valgyk tiek, kad pilvas būtų kietesnis už kaktą ir ne tik Gavėniai, bet ir visiems metams sotumo užtektų. 
 
• Jeigu sunkiai per Užgavėnes dirbsi, tai „per visus metus nebus poilsio, nepabaigsi darbų” 
 
• Kaimuose, visi skubėdavo iki Užgavėnių išsikulti javus – sakydavo, jeigu patingėsi, pelės sukapos. 
 
 
• Jei per užgavėnes gerai ir sočiai valgysi, būsi sotus ir stiprus visus metus. Tad, tiesiog būtina per 



 

 

Užgavėnes suvalgyti mažiausiai 9 patiekalus. 
 
• Jei Užgavėnių nešvęsi, tai visus metus nuo nelaimių neatsiginsi. 
 
• Jei Užgavėnių diena saulėta, pavasarį reikia anksti sėti. 
 
• Jei - ne koks oras ir drėgna, tą metą gerai augs javai ir bet kur pasėti. 
 
• Jei Užgavėnių dieną ant stogo yra sniegas, tai ir Velykos bus su sniegu. 
 
• Neįsižeisk, jei nežinia iš kur vanduo ant galvos pliūptelės – javai geriau derės. 
 
• Neburnok, jei kas kepurę nuplėšęs nuo galvos, ją sumindys – vasarą grybai geriau augs. 
 
• Jei per Užgavėnes namuose nesėdėsi - visus metus turėsi progos pakeliauti, naujas vietas pamatyti. 
 
• Gerai per Užgavėnes pavalgyk - per visus metus būsi sotus, riebus ir stiprus. 
 
• Seni žmonės sakydavo - jei Užgavėnių nešvęsit, tai visus metus nuo nelaimių neatsiginsit. 

 

 
A. Matučio eilėraštis  „Vilko blynas“ 
https://youtu.be/t14-sypra74 
Eilėraštis  „Vilko blynas „ 
Kepė  vilkas  girioj  blyną 
Lapė  vilkos  per  karklynę.. 
Lapė  dūmė  prie  kaimyno: 
-Duok  man  kūmai, puse  blyno.. 
 
Vilkas  lapę  vos  išvydo 
Ausys  lėpo  iš  pavydo. 
Čiupo  blyną-  ir  nusvilo 
-Ū-Ū-Ū—ant  viso  šilo 
 



 

 

 

A.Matučio  „Blynų  diena“ 

Man patinka šita diena, 
Sotūs blynai su uogiene. 
Lašiniuotis storas bėga, 
Veja jis iš kiemo žiemą. 
 
Žmonės renkas prie laužų, 
Kaukes dedasi baubų, 
Kas riestainius, kas raguolius 
Perka rinkėmis ir puošias. 

Stovi Morė skarmaluota, 
Krūtininga stora boba. 
Tuoj jai laužą malkom degs, 
Morė liepsnose paskęs. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
Eilėraščio "Šarka" ( Z. Sadauskaitės) skaitymas, aptarimas. 
-Šarka, šarka,ko čia  tarški. 
-Ko  staipaisi prieš mane? 
Nematai-aš  valgau  varškę 
Su  serbentų  uogiene? 
 
-Aš  turiu  gerų  naujienų... 
-Tu  apgaut  mane bandai? 
-  Ne, veju  iš  kiemo  žiemą.. 
-pažiūrėk,  ar  nematai? 
 
-Šarka  šarka, tu – melagė 
Juokas  ima,ką  sakai. 
Juk  visi  nuo  seno  žinom... 
Žiemą  veja  tik  vaikai... 
 
 
Užduočių atlikimas 
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