
Grupė: Vyturiukai 

Laikotarpis: 2020-04-06–2020-04-10 

Tema/Idėja: 
Velykų belaukiant. 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 
Kūrybiškumas, aplinkos pažinimas, bendravimas su suaugusiais, sakytinė kalba. 

Amžius: 
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-dikusija apie šv. 

Velykų šventės papročius 

ir tradicijas. 

Žinos kokiu metų laiku 

ši šventė švenčiama, 

šventės papročius ir 

tradicijas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HSZJomm3C

NY 

https://pasmama.tv3.lt/straipsnis/lietuviskos-

velyku-tradicijos-kodel-ridename-margucius-ir-

kas-ta-velyku-bobute-2087?category=111 

https://pasmama.tv3.lt/straipsnis/velyku-prietarai-

ir-burtai-4320?category=111 

https://i2.wp.com/orechi.ru/wp-

content/uploads/2018/03/devochki-sobirajut-

verby.jpg 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s

&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwi039al_8boAhUEt4sKHYIDBDkQFjAPeg

QIBhAB&url=https%3A%2F%2Fpusemuses.lt%2

Fvaikams-apie-

velykas%2F&usg=AOvVaw091MObDRQreO3i1

ZD4qgk6 

2 
Meninė- kūrybinė veikla 

"Marginame margučius". 

Susipažins su 

margučių marginimo 

būdais, spalvomis, 

raštais ir jų 

reikšmėmis. Paaiškins 

žodžio 

"margutis"reikšmę. 

Tyrinės lukšto 

savybes. Tobulės 

smulkioji motorika, 

ugdys kūrybiškumą. 

https://pasmama.tv3.lt/straipsnis/dekupazo-

technika-marginti-kiausiniai-subtilu-ir-paprasta-

4313?category=111 

3 

Pasakos žiūrėjimas 

vaikams "Doros Velykinis 

nuotykis". 

Pasižiūrėjęs filmuką, 

aptars, atpasakos 

pasakos turinį ar 

atsakys į klausymus. 

Formuluos aiškius 

sakinius. Tobulės 

https://www.vaikams.lt/img/video/4371-doros-

velykinis-nuotykis.jpg 



sakytinė kalba, turtins 

žodyną. 

4 
Atmintinai išmoks eilėraštį 

"Velykų kiškis". 

Lavins atmintį ir 

dėmesį. Gebės 

mintinai ir išraiškingai 

deklamuoti eilėraštuką 

"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 

Meninė- kūrybinė veikla: 

sveikinimas 

draugui"Velykų margutis".  

Gebės savarankiškai 

pasirinkti menines 

priemones. Aktyviai 

reikš savo idėjas, 

norus. Bus 

geranoriškas, 

pasveikins visus 

grupės draugus. 

Idėjos darbeliams:http://amatukai.lt/wp-

content/uploads/2016/03/popierinis_sveikinimo_at

virukas_velyku_darbeliai_su_vaikais3-

768x511.jpg 

http://amatukai.lt/vaiku-padaryta-velykine-stalo-

dekoracija-marguciu-kraitele/ 

6 Didaktiniai žaidimai. 

Gebės teveliams 

padedant pasirinkti 

norimą žaidimą, 

užduotėlę. Lavins 

loginį mąstymą. 

Dalinsis savo patirtimi 

šeimoje. 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s

&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ah

UKEwjgkL_zgMfoAhXFo4sKHfhABF8QFjADeg

QIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tavovaika

s.lt%2Flt%2Fpradinukas%2Fg-14552-11-ramiu-

zaidimu-vaikams-kurie-patiktu-ir-

suaugusiems&usg=AOvVaw05_-

uu3WAM0xGnL-j9jaJf 

/images?q=tbn%3AANd9GcT2W3Zqa_CbvJv-

pMyoOwnl_5o1RpGMrQS7DlBlfijFHy-

QR0r3&usqp=CAU 

https://www.google.lt/url?sa=i&url=http%3A%2F

%2Fmudubudu.lt%2Fvelykos&psig=AOvVaw002

ERT-

8ay1SiEc1Gv2SJl&ust=1585817756836000&sour

ce=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKCe

htXtxugCFQAAAAAdAAAAABAJ 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s

&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwidxIzQ_8boAhUPmYsKHSIaDwo4ChA

WMAd6BAgCEAE&url=http%3A%2F 

7 Velykiniai žaidimai. 

Džiaugsis švente su 

šeimos nariais. Bus 

aktyvūs, pozytyvūs, 

pasitikės savo jėgomis. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc

=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2a

hUKEwinkfju_cboAhVlxKYKHRTFD-

EQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fww

w.tevu-darzelis.lt%2Fvelyku-zaidimai-

vaikams&usg=AOvVaw37tZpCdwyYcRVnIMQD

K2NR 

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. 

9 Mankštelė. 
Nuotaikingai 

pasimankštins. 

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

5bU 



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. 

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai: 
 


