
„Saulučių“ grupės veiklos planai 

Laikotartpis:2020-04-06 – 2020-04-10 

Tema: „Šv. Velykų belaukiant“ 

Uždaviniai:  

1. Nusiteiks laukti šv. Velykų, bandys suprasti šventės esmę (aplinkos pažinimas); 

2. Kalbės(pasakos) apie tai, ką pamatė, išgirdo, pajuto vartodami paprastos konstrukcijos gramatiškai 

taisyklingus sakinius(sakytinė kalba); 

3. Atkreips dėmesį į simbolius (grafinius vaizdus) paveikslėliuose ir jais manipuliuos savo veikloje (rašytinė 

kalba); 

4. Pasitelks vaizduotę veikdami, žaisdami, savitai eksperimentuos ir įgyvendins savo idėjas ( kūrybiškumas); 

5. Patirtį reikš naudodami įvairias linijas, dėmes, jų derinius, geometrines ir laisvas formas, išgaudami norimą 

spalvų ir formų derinį (meninė raiška). 

 

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

būdai): 

Ir toliau siekiame su jumis, tėveliai, grįžtamojo ryšio. Vaikų darbelių nuotraukas, mintis, pamąstymus siųskite 

per vidines žinutes, pažymėdami abi auklėtojas. 

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

1.Susipažins kokia tai šventė yra Velykos, kaip jai ruošiamasi ir švenčiama Nuoroda: 

https://youtu.be/GCw7O7jf5-w?t=353 .  

Dar galima vaikams paaiškinti: Velykos - pavasario šventė. Skleidžiasi pumpurai, grįžta paukščiai, pražysta 

pirmosios gėlės... 

Kodėl dažome kiaušinius? Anksčiau žmonės garbino kiaušinį, nes iš jo atsirado gyvybė(viščiukas).Todėl žmonės 

piešė įvairius ženklus ant kiaušinių, margino įvairiomis spalvomis, tikėdami, kad kiaušinis prišauks gamtą 

greičiau keltis. 

2.Belaukdami Velykų išmoks eilėraštuką: 

Saulė šypsosi pro langą, 

Spinduliais parėmus dangų. 

Klega paukščiai, gėlės kvepia, 

Puošdamos Velykų taką. 

Vėl pavasaris pas mus- 

Laikas puošti margučius.  

 

Ir įsimins mįsles: 

„Pramuši ledą – rasi sidabrą, pramuši sidabrą – rasi auksą“ (kiaušinis); 

„Vaikšto ponia po dvarą su šimtu suknelių“ (višta). 

Vaikai gali sugalvoti ir savo mįslių (pvz. „apskritas geltonas pūkų kamuoliukas, kas?“). 

Lavės atmintis, bei sakytinė kalba. 

https://youtu.be/GCw7O7jf5-w?t=353


 3.Pažiūrės filmuką ,,Kakė Makė ruošiasi Velykoms. Ką pasakė Kakė Makė?‘‘ Nuoroda: 

https://youtu.be/aGfgFSYAhlA.  Susipažins ir išbandys vieną iš daugelio kiaušinių marginimo būdų. Stebės 

vienų spalvų virsmą kitomis.  Susipažins su viena iš tradicijų – kiaušiniavimu bei margučių varžybomis. 

Užduotėlės: pasidaryti Velykų zuikutį bei dažant kiaušinius, panaudoti Kakės Makės kiaušinių dažymo būdą 

(pagal galimybes ir namuose turimas priemones). 

 

4. Pažiūrės filmuką „Kaip vilkas norėjo sugadinti Velykas“. Nuoroda: https://youtu.be/VnK7V2Ro8KE 

Kartu su savo sesėm ir broliais, tėvais pabandys patys pavaidinti pagal filmuko scenarijų. Gerės vaikų emocinė 

savijauta, atmintis, tobulės saviraiška perteikiant veikėjų nuotaiką. 

 

5.Atliks meninės raiškos darbelius: 

 1) „Margučiai‘‘ 

PVZ.: 

Kiaušinių marginimo raštai: 

   

Tėveliai nupieš kiaušinio formą, o vaikai numargins kiaušinį pasirinkta menine technika (gali remtis 

pavyzdžiais, gali pagal savo sumanymą taškuoti, brūkšniuoti, nupiešti emocijas ir t.t; gali numarginti iš abiejų 

pusių ir priklijuoti pagaliuką - bus kiaušinis ant pagaliuko. 

 

2) ,,Velykiniai papuošimai‘‘ 

PVZ.: 

,,Velykiniai kiškučiai“. Nuoroda: https://youtu.be/cYSzOuY5_Jg. 

,,Velykiniai papuošimai“. Video nuoroda: https://youtu.be/DkK_7qtxS_k. 

,,Velykinis atvirukas“. Video nuoroda: https://youtu.be/rF5aWji5_NE. 

Tobulės vaikų gebėjimas savitai išreikšti savo įspūdžius, išgyvenimus, mintis, patirtas emocijas ir pajusti 

kūrybos džiaugsmą. 
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