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Tema: Pas Velykų bobutę. 

 

Tikslas: suteikti žinių apie Velykų papročius ir tradicijas. 

Uždaviniai: 

 - Gebės įvardyti 2-3 Velykų papročius, įsimindami eilėraštį, sakmę, mįsles, oraciją 

   lavins atmintį. 

- Pagal pratybų sąsiuvinyje skirtas užduotis, gebės orientuotis erdvėje, skirs sąvokas  

 už – prieš, kairėn – dešinėn, lavins smulkiąją motoriką margindami kiaušinius. 

- Atlikdami eksperimentus su kiaušiniais, lavins susikaupimą, valingą dėmesį ir 

  girdimąją atmintį. 

 

Sąveika/bendradarbiavimas su šeima (Auklėtojų, tėvų (globėjų) iniciatyvos, siūlymai, 

bendradarbiavimo būdai): 

- Padėti vaikams pasiruošti (kas pageidauja) olimpinio piešinio konkursui "Mano olimpinės 

svajonės", kurį organizuoja LOA. Darbų foto atsiųsti Sigitai iki 04 - 28d. 

(el.p. adresas: urboniene.sigita@gmail.com) Nuostatus rasite Fb uždaroje grupelėje. 

- Velykinės dirbtuvėlės: popierinių ir tikrų margučių puošyba įv.būdais ir priemonėmis; 

darbeliai iš antrinių žaliavų. (idėjos iš Pinterest ir pačių kūryba). 

- Vaikų žaidimams "Velykų krepšinis" (namų sąlygomis) - sugalvoti, kur ir kaip pritvirtinsite 

lanką ar krepšį, į kurį bus mėtomi popieriniai, plastikiniai ir kt. (simboliniai) kiaušiniai. 

Margučių ridenimui sumeistrauti lovelį ar kitaip sugalvoti, kuo vaikai ridens margučius. 

- Padėti vaikams saugiai atlikti bandymus su kiaušiniais. 

Veikla visai vaikų grupei (Turinys, metodai, pagrindinės priemonės, vieta): 

- Velykų papročiai. 

Vaikai įsidėmės 2-3 Velykų papročius. 

- Tradiciniai margučių raštai. 

 

Vaikai (pagal galimybes) išbandys, kuo įvairesnių kiaušinių marginimo būdų. 

- Kiaušinių marginimo raštų simbolika: 

svietimotaryba.org google.lt Vaikai atpažins ant margučių raštų simbolius : "saulutė patekėjo, 

saulutė nusileido", "gyvybės medis",, paukščio pėdelės'", "žalčiukas", "saulės vežimukas", 

"lygiadienis". 

- Margučių spalvų reikšmės: 

delfi.lt margucio-spalva.d?id=61008017 

Vaikai žinos, ką reiškia margučių spalvos: raudona, mėlyna, žalia, geltona, ruda, juoda. 

- Vaikai mokysis mintinai:  

Zita Gaižauskaitė "Velykė"  

 

Ten, kur pernai  

Pempė klykė –  

Šiemet vaikščioja  

Velykė.  

 

mailto:urboniene.sigita@gmail.com
https://www.svietimotaryba.org/wp-content/uploads/2017/08/velykos.pdf
https://www.google.lt/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.kaisiadoriumuziejus.lt%2Fkiausiniu-marginimo-ornamentu-simbolika%2F&psig=AOvVaw2bz3o1Jn_5o2OmWcs0YFgu&ust=1585744570547000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPixp4XdxOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.delfi.lt/gyvenimas/5braskes/ka-tau-zada-gauto-


- Ar matei?  

- Tikrai mačiau!  

Prislinkau  

Prie jos arčiau. 

 

- O jinai tave 

Ar matė? 

- Palytėjo man 

Dar petį. 

 

Ir margutį 

Pažadėjo, 

Tik... į delnus 

Neįdėjo. 

 

Oracija (Antrai Velykų dienai, einant kiaušiniauti):  

Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis. 

Velykų rytą lelija pražydo. 

Ne dėl manęs vieno, dėl viso svieto. 

Anoj upės pusėj gandras bestovįs, 

Sparnu berašąs, margučių beprašąs. 

Šeimininke, negailėki, man margučių 

Į krepšelį įdėki... 

 

- Mįslės (įsidėmės): Pramuši ledą, rasi sidabrą, pramuši sidabrą, rasi auksą. Kas? (Virtas 

kiaušinis) 

Daili statinaitė, o joje - dviejų rūšių alus. Kas? (Nevirtas kiaušinis) 

Mažutis ąsotėlis - skani tyrelė. Kas? (kiaušinis) 

- Gebės pasekti sakmę: 

Mėnulyje ant akmens tupėjusi milžiniška antis. Ji buvo padėjusi kiaušinį ir ruošėsi perėti. Bet 

įsinorėjusi lesti ir nuskridusi ieškoti maisto. Tuo metu užėjęs lietus ir sudrėkinęs lizdą, jame 

pasidariusi skylė, pro ją kiaušinis ir iškritęs. Bekrisdamas kiaušinis atsimušęs į debesį ir perskilęs 

į tris dalis. Iš trynio atsiradusi žemė, iš baltymo – vandenys, iš kiauto – dangus su žvaigždėmis. 

- Atliks pratybų užduotys: nuo 15 psl. iki 22 psl. Per dieną tik 2 lapai. 

- Atliks bandymus su kiaušiniais: 

Kiaušinių marginimas dažais iš gamtos: 

Kiaušinių marginimas su rankšluostiniu popieriumi ir dažais:  

15min.lt(Nuorodos, skirtos jūsų pasirinkimui.)Savaites apmąstymai, refleksija (Kaip sekėsi 

įgyvendinti numatytą tikslą ir uždavinius): 

 

Sukūrė: Sigita Urbonienė 
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https://www.15min.lt/mokslasit/video/eksperimentas-su-actu-ir-kiausiniu-47005


 

 


