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UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
Balandžio 6-10d. 

 
Tema. Velykos. Gražūs žodžiai, palinkėjimai. 
Tikslas: susipažinti su Velykų papročiais ir tradicijomis, kurti meninius darbelius, susipažinti su margučių raštais, 
spalvomis, 

Veiklos turinys  
Pirmadienio tema: VELYKŲ TRADICIJOS. 

Idėja. Pokalbis apie Velykų papročius ir tradicijas. Tai gamtos atbudimo šventė, marginami kiaušiniai, jie ridenami, ‚daužomi“. 
Idėja. Minti mįslę :“Apskrita bačkelė be jokio lankelio“. Kas? (Kiaušinis). Pasivaikščiojimo lauke metu prisiskinti beržo šakelių, jas 
parsinešus pamerkti į vazą, pasipuošti namus, stebėti kada išsiskleis, suskaičiuoti išsiskleidusius lapelius. 
Išmokti eilėraštį. 

 

 

 
Antradienio tema: MARGUČIŲ RAŠTAI IR SPALVOS. 

Idėja. Stebime nuotraukas, knygų iliustracijas komentuojame į ką panašūs margučių raštai (saulutės, pėdutės, žalčiukai, žvaigždutė), 
kokios spalvos dominuoja, ką jos reiškia. 
Idėja. Eksperimentas − pamerkiame nevirtą kiaušinį į actą, skandiname labai sūriame vandenyje-virtas kiaušinis plūduriuoja. 
 

 

Trečiadienio tema: ,,DRAUGYSTĖ“ 
Idėja. Kūrybinis darbelis „Kiškių draugystė". Iš namuose turimų dailės priemonių.  



Kūno kultūra: 1. Šuoliukai abiem  kojom iš lanko į lanką. Lauke apsibrėžti lankus ir atlikti užduotį. 2.Varyti sviedinį apvarant 
kliūtis.  
Muzika. Lietuvių liaudies patarlė „Visur gerai, bet namuose geriausia“ kartojimas. 

Ketvirtadienio tema: ,,DRAUGYSTĖS RATELIS ,, 
Idėja. Pažiūrėti filmuką Kakė Makė mokosi gražaus bendravimo. https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A. Jį aptarti, atsakyti į 
užduotus klausimus. 
Idėja. Aptarti kaip reikia elgtis draugų, artimųjų būryje. Pasakyk malonų žodį savo broliui, sesei, mamai, tėčiui susėdus prie stalo, 
prisiminti padarytus negerus darbus, atsiprašyti vieniems kitų, ką nors gražaus palinkėti. 

 

Penktadienio tema : SUSIKAUPIMAS IR RIMTIS 
Idėja. Susėsti prie bendro stalo, susikaupti, prisiminti patirtus įspūdžius, atsiprašyti vieniems kitų, ko nors palinkėti, nusiteikti 
ateinančiam džiaugsmui. Pasimokyti velykavimo oracijų ,,Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis. Kepurę laikau, kiaušinio prašau“. 
Švarintis namuose kartu su tėveliais − tvarkyti žaislus juos plauti, nusivalyti savo kėdutes, stalus. 
Kūrybinis darbelis Velykų margutis. Iš turimų priemonių marginti margučius. 
Kūno kultūra. Mesti kamuolį ir bėgti ji pagauti. Sulaikyti paridentą kamuolį ir ridenti atgal. Pažaisti žaidimą „Valgomas − 
nevalgomas“. 
Muzika. Dainelės „Saulutė jau šviečia“ kartojimas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=re7qs32ye2A

