
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
 

 Balandžio 6−10 d.  
 
TEMA: Rid, rid, rid, margi margučiai. 
TIKSLAS: Puoselėti velykines tradicijas, pasimokyti velykinių dainelių ir žaidimų, marginti ir ridenti margučius. 
 
 Veiklos turinys 

Pirmadienio tema: VELYKŲ TRADICIJOS, RITUALAI 
Rytas  Ryto mankšta. Prisiminkime Velykų papročius ir tradicijas (gamtos atbudimo šventė, marginami kiaušiniai, jie ridenami, ,,daužomi‘‘).Pakalbėkite 
su vaiku apie atgimstančią gamtą: medeliai krauna pumpurus, gėlytės bando išsiveržti iš po sniego, gyvūnėliai atsiveda jauniklius.   Paskaitykite vaikams 
eilėraštuką ,,Velykė‘‘ ( A. E. Puišytė).  
 
Kas ten mirga, kas marguoja,  
Kas ten darda per laukus ?- 
Tai Vėlykė atvažiuoja 
Su margučiais pas vaikus. 
 
Kas juos margino, kas dažė,  
Kas jiems pynė krepšelius, 
Raštais taip gražiai išrašė,  
Rišo kaspinus dailius?- 
 
Gal kiškučiai ilgaausiai, 
Voverytė gal greita?... 
Nieks nežino, veltui klausi. 
Darda koniais karieta. 
 
Idėja. Pasivaikščiojimo metu prisiskinkite berželio šakelių, jas parnešę į namus,  pamerkite į vazą, stebėkite kaip išsiskleidžia lapeliai. 
  

Antradienio tema: MARGUČIŲ RAŠTAI IR SPALVOS. 
Rytas  Ryto mankšta. Ką simbolizuoja kiaušinių marginimo spalvos, kaip seniau buvo dažomi kiaušiniai.  Papasakokite vaikams, kodėl jie dažomi  
kiaušinius, kokiomis spalvomis marginome (geltona-saulės spalva, žalia-   
Paskaityti vaikams lietuvių pasaką „Kodėl dažo kiaušinius?“ 
 
„Buvo vienas labai geras karalius. Visi žmonės jį labai mylėjo. Ir ne tik žmonės. Jį labai mylėjo ir gyvuliai, ir paukščiai. Tik karalius buvo nelaimingas – 



neturėjo vaikų. Ir žmonės buvo nelaimingi, – kas valdys kraštą, kai karalius numirs? Bet kartą karaliui gimė sūnus. Visi labai apsidžiaugė. Džiaugėsi ir 
žmonės, ir paukščiai, ir gyvuliai. Iš to džiaugsmo višta padėjo raudoną kiaušinį. Nuo to laiko ir žmonės pradėjo dažyti kiaušinius. Mat nemokėjo kitaip 
savo džiaugsmo parodyti.“  
Idėja. Su spalvotais pieštukais marginti popierinius margučius. Nepamirškite pasidžiaugti darbeliais .  

Trečiadienio tema: KIŠKIŲ ŠEIMYNĖLĖ 
Rytas Ryto mankšta.  Šiandien siūlau vaikams paskaityti eilėraštuką apie Kiškį, aptrati keliais sakiniais. 
 
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. 
 
Idėja   Štampuoti kiškių trafaretus.  Ar turite namuose balto popieriaus, dažų ir tualetinio popieriaus tūtelių? Tada leidžiamės į nuotykius drauge! 
Mažoms rankutėms tikrai patiks ne tik daryti štampukus, bet ir per kelias akimirkas jas paversti žaismingais kiškučiais. Pagaminkite Velykų kiškutį iš 
tualetinio popieriaus ritinėlių, merkiame jį į dažus ir džiaugėmės savo mažais baltais kiškučiais. Išbandykite! Kiškučių rėmelį pasigaminti labai lengva 
vos iš trijų tualetinio popieriaus ritinėlių, 

Ketvirtadienio tema: PAPUOŠKIME NAMUS  
Rytas Ryto mankšta.  Šiandien svarbi diena, todėl kartu su vaikais susitvarkykite žaisliukus, sudėkite tvarkingai knygutes, išvalykite žaislų dėžes, 
nuplaukite žaislus, mergaitės gali tvarkingai sudėti lėlių drabužėlius, indelius, berniukai- visas mašinytes. Kartu pasidžiaukite atliktais mažais darbeliais.  
Siūlau paklausyti  pasaką apie Velykas https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE  
Idėja Mokytis skaičiuotes: „Strykt pastrykt, tralialia, kuris liks, tas gale“, „Šoko kiškis per virvutę ir įkrito į balutę, bėk, bėk paskubėk, lipt iš balos jam 
padėk“. 
 
 

Penktadienio tema: VELYKŲ ŽAIDIMAI  
Rytas Ryto mankšta.  Velykos – stebuklinga pavasario, atgimimo ir džiaugsmo šventė, kuri neįsivaizduojama be smagių žaidimų, todėl šiandien siūlau 
žaisti kartu, nes žaidimai yra puikus būdas pajudėti, pabendrauti, bet ir supažindinti vaikus su tradicijomis jiems labiausiai patinkančiu būdu!  
Idėja.  Margučių slėpynės. Suaugę turi  margučius paslėpti – vaikai jų ieško, o žaidimo vedėjas sako „šilta“ arba „šalta“. Jei tik orai leidžia, šį žaidimą 
smagiausia žaisti lauke, tačiau margučius galima išslapstyti ir namuose. Laimi tas, kuris suranda daugiausia kiaušinių. 
   

 

https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE

