
Laikotarpis: 2020-04-06–2020-04-10 

Tema/Idėja: 

Velykos 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

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

Amžius: 

3-4 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

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

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. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Susipažins su šv. Velykų švente, jos tradicijomis, patirs džiugių emocijų. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į 

galutinį rezultatą 
Priemonės 

1 Pokalbis apie šv. 

Velykų šventę. 

Įvardins kokiu metų laiku ši šventė 

švenčiama, kaip ją švenčia žmonės, 

kodėl dažo kiaušinius. 

IKT medžiaga 

vaikystes-sodas.lt 

 

Turimi marginti kiaušiniai, velykiniai 

paveikslėliai, atvirukai. 

2 Praktinė veikla 

"Marginame 

margučius". 

Susipažins su margučiais , jų spalvomis, 

raštais ir jų reikšmėmis. Paaiškins 

žodžio "margutis"reikšmę. Tyrinės 

lukšto savybes. Tobulės smulkioji 

motorika, ugdys kūrybiškumą. 

IKT medžiaga: 

tavovaikas.lt 

 

Kiaušiniai, priemonės, dažai kiaušinių 

marginimui. 

3 Pasaka vaikams 

"Vilkas norėjo 

sugadinti 

Velykas". 

Pasižiūrėjęs filmuką, aptars, atpasakos 

pasaką. Formuluos aiškius sakinius. 

Tobulės sakytinė kalba, kūrybiškumas. 

IKT filmukas 

4 Atmintinai išmoks 

eilėraštį "Velykų 

kiškis". 

Gebės išmokti mintinai eilėraštuką 

"Velykų kiškis". Lavės vaiko atmintis. 

IKT medžiaga 

 

eilerastukaivaikams.blogspot.com 

Velykų kiškis 

 

Eina kiškis takeliu 

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. 

5 Minti mįslę apie Suvoks žodžių ar frazės perkeltinę Mįslė : Pramušiau ledą, radau sidabrą, 

https://www.vaikystes-sodas.lt/Austejos-blogas/svenciame-velykas-su-vaikais/101
https://www.tavovaikas.lt/lt/1-nestumo-trimestras/g-5960-marginame-kiausinius-su-vaikais-budai-kurie-patiks-maziesiems
http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/2011/04/velykos.html


kiaušinį. reikšmę. Gebės įminti mįslę, įsimins ir 

gebės užminti kitiems. 

pramušiau sidabrą, radau auksą 

(kiaušinis). 

6 Meninė veikla 

"Velykų margutis". 

Pasirinktomis meninėmis priemonėmis 

atliks užduotėles, pasirinks patinkančią 

užduotį. Aktyviai reikš ir savo idėjas. 

Dailės, piešimo priemonės. 

 

pinterest.com 

pinterest.com 

pinterest.com 

pinterest.com 

pinterest.com 

amatukai.lt 

7 Dainelė "Velykų 

rytas". 

Išklausys dainelę apie šv. Velykas, išgirs 

žinomus žodžius, papasakos dainelės 

turinį. 

Įgis džiugių emocijų. 

IKT medžiaga 

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

Mėgdžioti vištos, viščiuko, gaidžio, kitų naminių paukščių balsus, stengtis taisyklingai tarti 

garsus "r, c, š, č". 

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

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 

Sugalvoti kaip margins, ridens margučius. 

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai: 
 

https://www.pinterest.com/pin/269090146473375078/
https://www.pinterest.com/pin/548594798361380987/
https://www.pinterest.com/pin/89086898866653617/
https://www.pinterest.com/pin/675821487818944899/
https://www.pinterest.com/pin/698972804653250342/
http://amatukai.lt/pasidaryk-pats-lengva-velykinio-darbelio-ideja-marga-karuna-is-antriniu-zaliavu/

