
Grupė: Pelėdžiukai 

Laikotarpis: 2020-04-06–2020-04-10 

Tema/Idėja: 

Velykos artėja. Didžioji savaitė. Gyvybės atbudimas. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos pažinimas; forma, dydis; sakytinė ir rašytinė kalba; estetinis suvokimas; meninė 

raiška; savireguliacija; tautiškumo ugdymas. 

Amžius: 

4-5 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Siekti, kad vaikas nusiteiktų laukti Velykų, sužinotų, kokia tai šventė pasaulietiniu ir 

sakraliniu aspektu; kaip švenčiama; jai ruoštųsi ir laikytųsi rimties, susikaupumo bei 

išgyventų dvasinį pakilimą; 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Vaikai supras Velykų šventės reikšmę, šventės simboliką, įsigilins į jos papročius; pradės 

apgalvoti ir analizuoti savo poelgius; pradės atlikti užduotis kolektyviai; mažieji pradės 

suvokti, kad darbą reikia atlikti iki galo. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko 

pasiekimai, 

kurie vestų į 

galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

 
Pokalbiai 

apie 

artėjančią 

šventę, jos 

reikšmę 

sakraliniu 

(Kristaus 

prisikėlimas 

iš numirusių) 

ir 

pasaulietiniu 

(gamtos 

atbudimas, 

dienos 

ilgėjimas) 

aspektais. 

Vaikai pasakos 

savo 

pastebėjimus, 

lūkesčius, 

apžiūrinės, 

tyrinės 

margučių raštus, 

spalvas, suvoks 

raštų simboliką. 

lt.wikipedia.org day.lt 

2 Pasitarimas. Susitarkite, kaip 

bendromis 

jėgomis 

susitvarkysite 

namus, 

laukdami 

Velykų. Vaikai 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Velykos
https://day.lt/straipsniai/velykos


mokysis darbą 

atlikti kartu su 

kitais šeimos 

nariais, atliks jį 

iki galo. 

3 Velykų 

simbolika. 

Sužinos, kodėl 

marginami 

kiaušiniai, kokie 

tradiciniai 

margučių raštai; 

kokios spalvos 

margutis yra 

skiriamas 

vienam ar kitam 

gamtos dievui 

ar deivei. 

Kiškučio 

simbolio 

reikšmė. 

ltvirtove.lt" 

target="_blank">ltvirtove.lt mokovas.wordpress.com ltvirtove.lt" 

target="_blank">ltvirtove.lt snieguole.lt 

4 Sužinos, 

kodėl 

marginami 

kiaušiniai, 

kokie 

tradiciniai 

margučių 

raštai; kokios 

spalvos 

margutis yra 

skiriamas 

vienam ar 

kitam 

gamtos 

dievui ar 

deivei. 

Kiškučio 

simbolio 

reikšmė. 

Geriau supras 

šventę, 

nuotaikingai 

nusiteiks laukti 

Velykų rytmečio. 

lev.lt  

5 Didysis 

ketvirtadienis 

Pagal papročius 

švarins, tvarkys 

grupės žaislus, 

knygutes: valys 

dulkes, sudės į 

daiktui skirtą 

vietą, pavestą 

(ar pasirinktą) 

darbą atliks iki 

galo; dirbs kartu 

su draugu, 

Buities prietaisai namų tvarkymui. 

https://musudarzelis.lt/%3Ca%20href=
https://mokovas.wordpress.com/2013/03/28/velyku-kilme-ir-paprociai/
https://musudarzelis.lt/%3Ca%20href=
http://www.snieguole.lt/is-kur-atsirado-sv-velyku-triusis/
http://www.lev.lt/3310-apie-ka-kalba-marguciu-rastai


stengsis padėti 

vieni kitiems. 

6 "Atsiprašau". 

Didysis 

penktadienis. 

Apmąstys, 

prisimins savo 

netinkamus 

poelgius, už 

juos atsiprašys 

(mintyse), 

nupieš juos ir 

piešiniu 

atsiprašys už 

netinkamą 

poelgį ar elgesį. 

Dailės priemonės. 

7 Dainelės, 

pasakos 

Džiaugsmingai 

ruošis sutikti 

pavasario, 

atbudimo 

šventę. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4c 

8 Eilėraštis apie 

Velykas. 

Vaikai išmoks 

eilėraštuką, kurį 

paskatins 

pasirinkti tėvai. 

Lavės vaiko 

atmintis. 

eilerastukaivaikams.blogspot.com 

9 Kiaušinių 

marginimas. 

Pasimokys 

įvairių 

marginimo 

technikų. 

Margindami 

patys, atras 

kūrybos 

džiaugsmą, 

mėgausis 

įvairiais 

margučių 

raštais. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dfd1t1oHm6M  

https://www.youtube.com/watch?v=Ej6DSeYW1MU  

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

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai: 

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai: 

Sukūrė: 

2020-03-31 13:07:07 Regina Džiaugytė 

 
 

http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/2011/04/velykos.html

