
Tema: 

,,Blynų šventė -Užgavėnės". 

VAIKŲ ŽINIOS, SIŪLYMAI IR IDĖJOS: 

Tikslas: 

Įtvirtinti žinias apie Užgavėnių papročius, tradicijas, valgius, pramogas. 

Uždaviniai: 

1. Pažins tradicinius Užgavėnių valgius, mitybos tradicijas seniau ir dabar; 

2. Išmoks šokti kelis Užgavėnių ratelius, orientuosis erdvėje; 

3. Pasigamins paprasčiausią ritminį instrumentą – barškutį; 

4. Atpažins raidę B. 

Individuali veikla (Ugdymo individualizavimas pagal vaiko poreikius, 

gebėjimus ir kitus ypatumus): 

(Ugdomoji) veikla vaikų grupelėms (Ugdymo diferencijavimas pagal vaikų 

poreikius, gebėjimus ir kitus ypatumus): 

Individualios užduotys iki 20 ,,Atimtis". Didaktiniai žaidimai ,,Keliais daugiau ", 

,,Suskaičiuok B garsus". Individualios užduotys ,,Perskaityk". (BITE, BATAS, BERTA, 

BLYNAI, BALA IR TT).“ Smulkioji tautosaka apie Užgavėnes. 

Pažaisti žaidimą ,,Ožys". 

Pažaisti žaidimą ,,Meška šoka kudlos dulka" 

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

siūlymai, bendradarbiavimo būdai): 

Individualūs pokalbiai su tėveliais apie vaikų pažangą ir pasiekimus telefonu, el. 

paštu. 

Susitikimai per zoom. 

Pasiūlyti tėveliams drauge su vaikais pasigaminti Užgavėnių kaukę. 

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

Ryto ratas. Pasisveikinimas ir palinkėjimai. Kalendoriaus patikslinimas. 

Sąvokos ir svarbūs žodžiai: Užgavėnės, Morė, Kanapis, Lašininis. 

Pirmadienis. 

Ryto ratas pradedamas Z. Sadauskaitės eil. ,,Šarka". Aptarti apie ką eilėraštis. 

Apžiūrėti bendrą savaitės plakatą. Aiškintis, kas jame pavaizduota, kalbėtis apie 

Užgavėnes (švenčiamos likus 7 savaitėms iki Velykų). Vaikai pasakos, ką jau žino 

apie šią šventę. Apžiūrėti 1-mą plakato dalį su More PK 58 p. Detalizuoti Morę - 

kas ji tokia (didelė, negraži, stora šiaudinės lėlės iškamša), ką ji simbolizuoja 

(žiemą, kurią nori išvaryti), kodėl ją būtina sudeginti (kad žiema baigtųsi, ateitų 

pavasaris). Apžiūrėti PK 59 p. ir aptarti pagrindinius Užgavėnių personažus. 

Aiškintis, kad dėvi kaukes, persirengia, vaidina ir suaugę (Kanapinis, Lašininis, 



ožys, velnias, žydas, čigonas) ir vaikai (ubagėliai, čigonėliai). Paaiškinti, kodėl 

kaukės turi būti baisios ir kodėl reikia kelti kuo didesnį triukšmą (kad žiema 

išsigąstų). Pasigaminti barškutį. 

Atliekama UB 1ir 2 lapų užduotys. 

Meninėje veikloje nupiešti akvarele Morę. 

O-O-OPA! 29 lapo užduotis. 

Trečiadienis. 

Apžiūrėti įrėmintą 2-tą plakato dalį su persirengėliais. Aptarti, kokie tai 

personažai. Daugiau dėmesio skirti ir aptarti Lašininio ir Kanapinio personažams, 

jų kovai. Aiškintis, kad Lašininis yra žiemos atstovas, nerangus, storas, Kanapinis - 

pavasario pranašas., kuris visad laimi kovą (gamtoje pavasaris irgi nugali žiemą). 

Atliekama PK 61 p. užduotis ir įtvirtinama sąvoka ,,daugiau". 

Atliekama UB 3 lapo užduotys. 

Meninė užduotis - piešti, aplikuoti kaukes. 

Atliekama O-O-OPA! 31 IR 32 lapų užduotys. 

Ketvirtadienis. 

Pokalbis ,,Užgavėnių valgiai". Paragauti blynų ir pasiūlyti vaikams nusakyti, koks 

patiekalas yra blynai (tešlos paplotėliai kepami aliejuje), iš ko gaminama tešla. 

Aiškintis, kodėl reikia sočiai, riebiai prisivalgyti per Užgavėnes ( lašinių, dešrų, 

blynų). Aptarti 3-čią plakato dalį. Prisiminti, koks maistas ,,sveikas" ir ,,nesveikas". 

Perskaityti A. Matučio eil. ,,Vilko blynas". Eilėrašti aptarti, sugalvoti judesius, 

išmokti eilėraštį atmintinai. 

Gaminti ,,iš blynų" C ir B raides. Paieškoti, kas turi Braidę savo varde. Sugalvoti ir 

pavardyti žodžių, kurie turi garsą b. PK 63 p. kas geba perskaityti ir suskaičiuoti B 

raides, atlikti puslapio užduotį. 

Atliekama UB 4 ir 5 užduotys. 

Penktadienis. 

Apžiūrima įrėminta 4-ta plakato dalis. Aptarti, kokios pramogos yra privalomos 

per Užgavėnes ir kodėl - tai rogės, supynės (suptis kuo aukščiau ir ilgiau, kad 

užaugtų geresni linai, javai). 

Perskaityti A. Matučio eil. ,,Sūpuoklės" ir pasiūlyti atkartoti eilėraštį visiems choru. 

Aptarti, ką veikė vaikai, kas ko bijojo, kuo šis eilėraštis tinka Užgavėnėm. 

Perskaityti ištrauką ,,Žiema su pavasariu susitinka" ir aptarti. 

Atliekama UB 6 ir 7 lapų užduotys. 

Atliekamos O-O-OPA! 33 ir 34 lapų užduotys. 

Meninėje veikloje išlipdyti blynus iš plastelino, sūrios tešlos. 
 



Savaitės plakatas: 

 

Pirmadienis. 

Plakato 1 dalis: 

 



O-O-OPA! Užduotis: 

 

Z. Sadauskaitės eil. ,,Šarka“: 

 



 

Trečiadienis. 

Užgavėnių žaidimas ,,Šalta žiema šalin eina“: 

https://www.youtube.com/watch?v=q8GHJckYGLY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8GHJckYGLY


Plakato 2 dalis: 

 

O-O-OPA! Užduotis: 

 



 

Ketvirtadienis. 

Plakato 3 dalis: 

 



O-O-OPA! Užduotis: 

 

A. Matučio eil. ,,Vilko blynas“: 

 



Raidžių C ir B gamybai: 

 
 

Užgavėnių žaidimas ,,Ožka“: 

https://www.youtube.com/watch?v=wjvW2CjB2h8 

Penktadienis. 

Plakato 4 dalis: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wjvW2CjB2h8


O-O-OPA! Užduotis: 

 

A. Matučio eil. ,,Sūpuoklės“: 

 



Ištrauka ,,Žiema su pavasariu susitinka“: 

 

Daina ,,Kepė močia blynus“:  

https://www.youtube.com/watch?v=VOl-T1Pmfxs 

 

Smagių Užgavėnių!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOl-T1Pmfxs

