
Balandžio 6−10 d. 
 

Tema – Velykos. Margutis rieda, vaikai pagaut jį bėga. 
Tikslas – plėtoti vaikų supratimą apie Velykų šventės tradicijas, kiaušinių dažymą. Stebėti gamtos atbudimo ženklus. Surengti margučių ridenimo 
varžybas. 
 

Veiklos turinys  Pastabos  
Pirmadienio tema JAU VELYKOS NETOLI 

Idėja: Pokalbis su vaikais apie Velykų šventės tradicijas, papročius. Stebėti gamtos atbudimo ženklus (berželių pumpurai, 
želmenėliai ir kt.), kiaušinių marginimo raštus, kodėl jie dažomi. Ką simbolizuoja kiaušinių marginimo spalvos, kaip 
seniau buvo dažomi kiaušiniai. Mokomės eilėraštuką Z. Gaižauskaitės „Palei kelią“. 
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=zita_gaizauskaite_palei_kelia. 

 „Kaip Kakė Makė ruošėsi Velykoms“ https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA 

Žaidimai lauke Stebėti gamtos atbudimo ženklus: berželių pumpurai, žydi gėlytės ir kt. 

 
 
 

Antradienio tema SVEIKATOS DIENA 
Šiandiena Pasaulinė sveikatos diena. Žaidžiame kartu. Virusai sklando visur, jų nematome, neužuodžiame, todėl mes 
turime rūpintis ne tik savo, bet savo mažųjų higienos įgūdžiais. ��🚿🚿🚿🚿Tad kaip vaikams paaiškinti, kas yra virusas ir 
kodėl SVARBU plauti rankutes? O Gi ŽAIDIMO FORMA! Sušlapinkite baltą popieriaus lapą, ant jo su teptuku užtepkite 
norimų spalvų guašo ir pasiėmę šiaudelį pūskite spalvas į šalis! Pamatysite, kaip sklaidosi spalvos ir virusiukai įgauna 
"pabaisiukų" pavidalus! O jei dar nupiešite akis.. 👀👀 Galite pasakoti apie tai, kodėl susergame, kaip virusus "atbaidyti" bei 
kaip šie apsigyvena pas mus ant rankų❗Tą patį galite padaryti ir ant iškirptų rankų trafaretų! 🖐🖐🖐🖐 

PLAUKIME RANKAS, VĖDINKIME PATALPAS, LIKIME NAMIE IR BŪKIME SVEIKI❗ 
Muzika: Pažaiskime Vido Bareikio dainelė apie rankų plovimą https://www.youtube.com/watch?v=GaNE546O2to 

 
 
 
 
 

Trečiadienio tema BUDINKIM ŽEMĘ SPALVOTAIS ŽIEDAIS IR IŠDAŽYKIM MARGUTĮ SPALVOTAIS DAŽAIS 
Idėja: Marginame ant popieriaus kiaušinukus įvairia technika. Pagal galimybes galima papuošti popierinį kiaušinuką 
priklijuojant lipalu kruopomis, žirniais, saulėgrąžomis, makaronais ir kt. turimomis priemonėmis. 
Kūno kultūra. Estafetės: 1) Nešame mažą kamuoliuką žaisliniame kastuvėlyje iki tam tikros vietos; 2) Šuoliukai abiem 
kojom judant į priekį.  
Idėja: gaminame velykinius atvirukus, sveikinimus savo artimiesiems. Žaidimai lauke. 

 
  

 

http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=zita_gaizauskaite_palei_kelia
https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA
https://www.youtube.com/watch?v=GaNE546O2to


Ketvirtadienio tema ZUIKIŲ ŠEIMYNĖLĖ 
Idėja: Sugalvojame zuikiams vardus, pvz., Striukis, Žvairys, Pilkis, Ilgaausis, Baltukas ir pan. Galima pasigaminti zuikių 
karūnas. Arba sukurti Velykinių zuikių šeimyną. http://krokotak.com/Tikriausiai vaikai labiausiai ir laukia per Velykas 
zuikio dovanų. 
Kūno kultūra: 1) Nubėgti iki tam tikros vietos ir grįžti atgal; 2) Eiti pėda už pėdos (tip topais). 

 

Penktadienio tema VELYKOS. MARGUTIS RIEDA, VAIKAI PAGAUT JĮ BĖGA 
Idėja: tėveliams ir vaikučiams: rekomenduojame tėveliams pagaminti vaikams margučiams ridenimo lovelį (lentelę) ir 
papuošti kartu su vaikais. Juk ir Tėveliams bus smagu kartu paridenti margučius, dalyvauti kartu varžybose su savo vaiku. 
Tai pats didžiausias džiaugsmas vaikams kartu su tėveliais ridenti margučius. Sužinoti kieno tvirtesnis margutis, ir kas 
daugiau margučių laimėjo. 

 
 
 

 

 

 

 

 


