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Tema priešmokyklinukams



Velykų simbolika ir reikšmė

• Dauguma kasmet švenčiame Velykas, o ar žinome, 
kokia šios šventės reikšmė? Velykos – kilnojama šventė, 
švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po 
pavasario lygiadienio. Ji turi gilias tradicijas. Vieni 
kalbininkai mano, kad Velykų pavadinimas kilęs iš 
žodžio „vėlės“, mat mūsų protėviai šiuo metu 
aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo jiems 
kiaušinių. Tikėta, kad mirusiųjų vėlės išlenda kartu su 
atgimstančia gamta, bet paskui pasitraukia po pirmojo 
Perkūno. Velykos mūsų protėvių buvo švenčiama kaip 
gamtos atbudimo šventė. Kiti kildina šventės 
pavadinimą iš baltarusių kalbos būdvardžio velikij 
„didžiulis, didysis“.





PIRMADIENIS

• SAVAITĖS TEMOS SUPAŽINDINIMAS.

• PASISVEIKINIMAS: 

• Labas rytas suraitytas,

• Ant delniuko paguldytas, 

• Cukreliu apibarstytas,

• Šypsenėlė Tau kas rytą.

• Kiekvieną dieną prisimink, kokia šiandien savaitės diena, kelinta 

mėnesio diena, pastebėk koks šiandien oras (gali pildyti orų 

žemėlapį), kokia Tavo nuotaika.

• Šią savaitę kalbėsime apie šv. Velykas, apžiūrėk plakatą.

• Užduočių bloknotuose atlikti užduotis iš 15- 22 puslapio.





PIRMADIENIS

• Užduotis:

• Įvardink 2- 3 Velykų papročius.

• Kasdieninė veikla prasideda 1 knygos lapo 
skaitymu, analizavimu apie balandį (mėnesį) iš 
Selemono Paltanavičiaus knygos "Gamtos 
metų ratas“.



PIRMADIENIS





ANTRADIENIS

• Kasdieninė veikla 
prasideda 1 knygos lapo 
skaitymu, analizavimu 
apie balandį (mėnesį) iš 
Selemono 
Paltanavičiaus knygos 
"Gamtos metų ratas“.

http://krokotak.com/2020/03/paper-easter-eggs/


ANTRADIENIS





TREČIADIENIS

• Meninė užduotis-
http://krokotak.com/201
9/04/easter-basket/

• UŽ- PRIEŠ; KAIRĖN-
DEŠINĖN vartojimas 
(padedamas žaislas ant 
lovos ir klausiama: kurioje 
lovos pusėje sėdi žaislas?, 
Tada kas yra padėta prieš 
vazą?, Ką matai už kėdės? 
ir pan.)

http://krokotak.com/2019/04/easter-basket/
http://krokotak.com/2019/04/easter-basket/
http://krokotak.com/2019/04/easter-basket/
http://krokotak.com/2019/04/easter-basket/
http://krokotak.com/2019/04/easter-basket/


TREČIADIENIS





KETVIRTADIENIS

• Pailsėk, atsikvėpk, pažiūrėk kiek nuveikei, 
pasidžiauk savo darbais.

• Iš knygos "Žinių versmė" p. 268 paskaityti ir 
pagalvoti Kodėl boružės taškuotos? (Padlet 
programoje ir FB grupėje)



KETVIRTADIENIS





PENKTADIENIS

• ŽAISLŲ, ŽAIDIMŲ DIENA. APTARIMO DIENA.

• Žaidimas su kauliuku "Mano zuikis" (reikės: 
kauliuko, piešimo lapo, pieštukų. Atlikimas: 
mesti kauliuką ir pagal iškritusį skaičių 
atitinkamai nupiešti ausis, kūną, akis, ūsus).

• Papasakok kaip Tau sekėsi? Ar didelių 
sunkumų turėjai? Kaip sekėsi įveikti užduotis?

• Ką naujo sužinojai iš skaitomų knygelių?






