
Grupė: Pingvinukai 

Laikotarpis: 2020-04-06–2020-04-10 

Tema/Idėja: 

Laukiame Velykų 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Kūrybiškumas, aplinkos pažinimas, bendravimas su suaugusiais, sakytinė kalba. 

Amžius: 

3-4m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Susipažinti su šv. Velykų švente, jos tradicijomis, papročiais. Domėtis suaugusiųjų 

darbais, stengtis įsijungti į bendrą veiklą. Gebėti kūrybiškai ir meniškai atlikti 

darbelius, užduotis, lavinti smulkiąją motoriką. Išmokti siūlomą ar pasirinktą 

eilėraštį mintinai, pasekti ar atpasakoti patikusią pasaką. Pasidalinti žiniomis apie 

šv. Velykas. Džiaugtis šv. Velykų žaidimais. Pasveikinti draugus nuotoliniu būdu. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Susipažins su šv. Velykų švente, jos tradicijomis ir papročiais. Aktyviai veiks, siūlys 

įdėjas Velykų šventei šeimoje, patirs džiugių emocijų. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko 

pasiekimai, 

kurie vestų į 

galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

1 Pokalbis apie 

pavasarį ir 

Velykas. 

Trumpais 

sakinukais 

įvardins 

pavasario 

požymius: oras 

šiltas, nėra 

sniego, , žydi 

kačiukai, 

žibutės, 

paukščiai 

sugrįžę, vaikai 

žaidžia kieme be 

šiltų drabužių, 

ridena 

kiaušinius, bus 

Velykos. 

Susipažins su 

Velykų 

papročiais ir 

tradicijomis. 

i2.wp.com Lietuviškos Velykų tradicijos - kodėl ridename margučius 

ir kas ta Velykų bobutė? 

Daugiau: pasmama.tv3.lt 

2 Žaidimas "Kas 

maišelyje?" 

Spės ir įvardins 

ką apčiuopė 

Namuose esamos priemonės. 

https://i2.wp.com/orechi.ru/wp-content/uploads/2018/03/devochki-sobirajut-verby.jpg
https://pasmama.tv3.lt/straipsnis/lietuviskos-velyku-tradicijos-kodel-ridename-margucius-ir-kas-ta-velyku-bobute-2087?utm_source=copy&utm_medium=txt&utm_campaign=copy-txt


maišelyje 

(kiaušinuką, 

obuolį, kaštonas 

ir t.t.). Gebės 

nusakyti dydį, 

formą. 

3 Išmokti V. 

Nemunėlio 

eilėraštuką 

"Velykos , 

Velykos pas 

mus" 

Gebės išmokti 

mintinai 

eilėraštuką. 

Lavės vaiko 

atmintis, 

gebėjimas 

išraiškingai 

padeklamuoti 

eilėraštį 

Užduotėlė- išmokti eilėraštį 

Klanais ir klaneliais vanduo nupliuškėj. 

Balandis sušuko-Velykos atėjo. 

Velykos, Velykos pas mus. 

 

Klanais ir klaneliais vanduo nupliuškėjo, 

Prie tako žibutė meili pražydėjo 

Ir džiugina jaunus, senus. 

 

Klanais ir klaneliais vanduo nupliuškėjo, 

Balandis sušuko- Velykos atėjo. 

Velykos, Velykos pas mus. 

4 Eksperimentas 

"Atspėk, ar 

kiaušinis 

plaukia?" 

Sukaups dėmesį 

stebėdamas 

eksperimentą. 

Įsimins eigą. 

Bandys 

savarankiškai 

atlikti. 

Sužinos ,kurie 

daiktai plaukia, 

o kurie skęsta. 

google.lt 

Užduotėlė- nupaveiksluoti, kas plaukia, kas skęsta (daiktus vaikai 

turėtų pasirinkti patys). 

5 Meninė- 

kūrybinė veikla: 

sveikinimas 

draugui, 

seneliams, 

auklėtojai 

"Velykų 

margutis". 

Gebės 

savarankiškai 

pasirinkti 

menines 

priemones. 

Aktyviai reikš 

savo idėjas, 

norus. Bus 

geranoriškas, 

pasveikins visus 

grupės draugus. 

amatukai.lt amatukai.lt amatukai.lt amatukai.lt google.lt 

6 Mankštelė Smagiai 

pasimankštins, 

pajudės. 

 

Užduotėlė- atlikdami mankštelę išmoks trumpą ketureilį: 

Bėga kiškis takučiu su pintiniu krepšeliu, 

O krepšelyje margučiai. 

Duos kiškelis jų vaikučiams. 

Kiekvienam dalins po vieną, Kad Velykų šventės dieną 

Būtų linksma ir smagu su kiškučio margučiu. 

7 Didaktinis 

žaidimas 

Gebės teveliams 

padedant 

pasirinkti 

norimą žaidimą, 

lh3.googleusercontent.com google.com lh5.googleusercontent.com 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj_qOKul8foAhWPtYsKHQTRCqMQtwIwAXoECAgQOQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKckwYwo8v0s&usg=AOvVaw1PDFbwVN9AXRF9UyrWGG7X
http://amatukai.lt/lengvas-velykinis-darbelis-vaikams-paveikslelis-is-popieriaus-verba/
http://amatukai.lt/velykos-spalvingi-popieriniai-sveikinimo-atvirukai-lengvas-darbelis-su-vaikais/
http://amatukai.lt/velyku-darbeliai-stalo-kortele-margutis/
http://amatukai.lt/misija-savaitgalis-spalviname-margucius-gaminame-atvirukus-ir-velyku-vainika/
https://www.google.lt/search?q=velykiniai+darbeliai&sxsrf=ALeKk03J9F9O9P9ZGjnTyZm42YhU8Q9xBA:1585745536348&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=KN2UBP8RP5F9WM%253A%252CcZJhgMszJfD_0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQf7fnPWDEnmdHbxSRXV8eJPIs_Sw&sa=X&ved=2ahUKEwjrnpe7osfoAhVHtIsKHZ_WADEQ9QEwAXoECAkQHg&biw=1440&bih=777#imgrc=KN2UBP8RP5F9WM:
https://lh3.googleusercontent.com/reDzVaOTGtBpQxuST2CgapmRE_3FwzJ--DVYA3bk-1KuG8-_ude-9w89RQC_923X97nthWTvwfE7KUVI7Xb5nTjgLMMve0EN19c=w1440-h777-nu-e365
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yLiVkMfoAhXF-yoKHULJCNEQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fmudubudu.lt%2Fzaidimas_suskaiciuok&usg=AOvVaw03PsAKjDCV_fHN8zXR7wU-
https://lh5.googleusercontent.com/IZpAEMUeyNcelixjCIcfV1OsKOt1XRorccPtumrgqx9HE8E57971o-olXf9xWWPyufXAgtjPGuL3EWwsPDuSdHfjAPydM8Y3Y3s=w1440-h777-nu-e365


užduotėlę. 

Lavins loginį 

mąstymą, pažins 

ir įvardins 

spalvas. Dalinsis 

savo patirtimi 

šeimoje. 

8 Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, 

tėvų, pedagogų 

kūrybinis 

projiektas 

''Mano verba". 

Gebės rišti, 

piešti, aplikuoti 

verbas. Lavins 

smulkiąją 

motoriką, 

vaizduotę, 

kūrybiškumą. 

Individualios priemonės ir pasirinkti veiklai būdai. 

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

Bendraukite, padėkite vaikui, jo veiklos rezultatus užfiksuokite, rinkite darbelius į 

segtuvą, siūskite auklėtojoms, draugams. 

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 

Džiaugsmingai, pozityviai nusiteikę lauks švenčių. Sugalvos kaip margins, ridens 

margučius, pasveikins draugus, šeimos narius. 
 


