
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
Balandžio mėn. 6−10 d. 

Tema: Velykos.  
Tikslas (ai): Išsiaiškinti Velykų šventės papročius, tradicijas.    

Veiklos turinys  

Pirmadienio tema    Velykų laukimas  

Idėja  Prisiminti kokias šventes švenčiame skirtingais metų laikais. Papasakoti, kad pavasario šventė – 
Velykos. Apžiūrėti Velykines dekoracijas. Paaiškinti kaip puošti aplinką, namus Velykų šventei. 
Pasitarti kur padėti savo namuose Velykines dekoracijas, pasimerkti beržo šakelių. Suskaičiuoti kiek 
šakelių pamerkėte į vazą. Pasiklausyti pasakojimo ,,Velykos su Mango ir Tango“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=goyvv-jfvho&t=219s&app=desktop).    

 

Antradienio tema   Dažome kiaušinius  

Idėja  Pasiklausyti pasakojimo ,,Kakė Makė ruošiasi Velykoms. Ką pasakė Kakė Makė?“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA&t=91s).   
Pažaisti lietuvių liaudies Velykinį žaidimą ,,Paslaptingas margutis“. 
Šį žaidimą galima žaisti tiek lauke, tiek namuose, o dalyvių skaičius neribojimas. Reikės margučių 
(tikrų ar šokoladinių), smulkių dovanėlių, žaisliukų. Paslėpkite juos kokioje nors nesunkiai aptinkamoje 
vietoje ir leiskitės į radybas. Pasufleruoti, kur ieškoti, geriausia žodeliais ,,šilta“ ir ,,šalta“. Taigi, kas 
randa, to ir prizas!                                                                  
Kūno kultūra  Mesti kamuolį aukštyn ir jį sugauti.  Atlikti nugaros raumenų tempimui pratimą – 
gulint ant pilvo, kojų pirštais remiantis į grindis, ištiesti rankas į priekį ir suploti delnais.   
 

 

Trečiadienio tema   Pastebėsiu ir sužinosiu...  

Idėja  Stebėti pamerktas beržo šakeles, atkreipti dėmesį į pasikeitimus (brinksta beržo pumpurai, 
skleidžiasi lapeliai). Stebėjimai – tyrinėjimai ,,Virtas – žalias kiaušinis“ (virtas kiaušinis sukasi, žalias 
nesisuka). Supažindinti su Z. Gaižauskaitės eilėraščiu ,,Palei kelią“. 
 
Tupi kiškis palei kelią, 
Dailiai margina kraitelę. 
 
Čiūžt laputė, žvilgt kreivai: 
-Vai, kiškuti, vai vai vai! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=goyvv-jfvho&t=219s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA&t=91s


 
Tu, žvaireli, taip gražiai, 
Tą kraitelę nudažei? 
 
Tai kraitelė, tai marga 
Tartum genio uodega. 
 
Margučius joje matau: 
- Štiš, lapute, 
Jie ne tau! 
 
Atlikti  programos ,,Zipio draugai“ užduotį. 
1 užduotėlė „Sugedęs telefonas“ 

Jums reikės – kuo didesnio būrio dalyvių. Į šį smagų žaidimą sukvieskite visą šeimą. Jei neturite 
galimybės surinkti bent 4 dalyvių, šią užduotėlę teks praleisti.  

Visi susėda ratu. Pirmasis žmogus greta sėdinčiam į ausį pašnibžda nesudėtingą, 6–7 žodžių sakinį. 
Tada tas žmogus jį pašnibžda kitam ir taip toliau. Galų gale paskutinysis tai, ką išgirdo, pasako garsiai 
– kaip taisyklė tas sakinys labai skiriasi nuo to, kurį perdavė pirmasis! Kuo daugiau žmonių rate ir kuo 
sudėtingesnis sakinys, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus iškraipytas. Šis paprastas žaidimas padeda 
vaikams suprasti, kaip lengvai, netgi tarp suaugusiųjų, gali įvykti nesusipratimai ir kaip svarbu yra 
atidžiai klausytis. 

Užbaigę užduotėlę-žaidimą, visi kartu pasvarstykite, kaip atsitinka, kad informacija, išėjusi iš pirmų 
lūpų, taip pasikeičia, kol pasiekia paskutinį asmenį. Ar įdėmiai buvo klausomasi? Ar aiškiai 
suformuluota mintis? 



 
 

Alternatyvi užduotėlė „Geras-blogas klausytojas“ 

Šia užduotėlę siūlome atlikti, jei esate dviese su vaiku. 

Pasakykite vaikui, kad pažaisite „Gerą-blogą klausytoją“. Pasiūlykite, kad vaikas jums papasakotų bet 
kokį neseną įvykį. Paprašykite jo, kad jis papasakotų du kartus. Perspėkite vaiką, kad vieną kartą Jūs 
įdėmiai klausysitės, o kitą – ne.  Pasakykite, kad jis turės atpažinti ir įvardinti, kurį kartą Jūs buvote 
„geras“ klausytojas, o kurį – „blogas“. Paklauskite vaiko: 

• iš ko jis tai suprato, kad Jūs klausotės / nesiklausote?  
• kaip jis jautėsi matydamas, kad Jūs jo nesiklausote?  
• ar jam yra buvę, kad jis labai norėjo ką nors papasakoti, bet jo nesiklausė?  
• kaip jis tuomet jautėsi? 

Padiskutuokite su vaiku, kodėl svarbu įdėmiai klausytis kito? Siūlytume vengti tokių argumentų kaip 
„negražu“, „nemandagu“. Reiktų labiau kreipti dėmesį į tai, kad nesiklausant ne tik užgaunami kito 
žmogaus jausmai, tačiau ir pats neišgirsti, ką tau sako. O jei nesiklauso tavęs – pasekmės analogiškos. 

Ketvirtadienio tema   Visur švaru, švaru...  

Idėja  Pokalbis su vaiku ,,Pavasarėlis atkeliavo“. Pakalbėti, kad nuo Velykų diena bus ilgesnė už naktį, 
saulutė kils ir ilgiau bus danguje. Kasdien pajusime šiltesnes dieneles. Priminti, kad laukiant Velykų 
reikia susitvarkyti namus, valyti langus, persodinti kambarines gėles, kad geriau augtų. Papuošti 
kambarius Velykine dekoracija. Susitvarkyti lauko aplinką, surinkti šiukšles, nugrėbti takelius, žolynus. 

 



Rekomenduojame pagal vaiko galimybes (kambaryje ar lauke) atlikti kai kuriuos išvardintus darbus. 
Priminti vaikučiams kaip plauname rankas, rankų plovimo instrukciją. 
(https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw&app=desktop). 
Mokytis deklamuoti Z. Gaižauskaitės eilėraštį ,,Palei kelią“ (eilėraščio žodžiai trečiadienio temoje). 
 
Atlikti programos ,,Zipio draugai“  užduotį. 
2 užduotėlė „Pasirink tinkamą momentą“ 

Jums reikės – parodyti šio lapo iliustracijas vaikui. Popieriaus lapo ir spalvotų pieštukų. 
Pasakykite vaikui, kad kartu bandysite suprasti, kuris momentas tinkamas sakyti žmogui tai, ką nori 
pasakyti, o kuris - ne.  Parodykite vaikams šiame lape esančias situacijų iliustracijas. Jei norite, galite 
pasiruošti ir daugiau situacijų iliustracijų iškirpę  iš žurnalų ar atsispausdinę iš interneto.  
Paklauskite vaiko, kokioje situacijoje žmogus gali išklausyti, o kokioje – ne. Paprašykite vaiko 
paaiškinti, kodėl, jo nuomone, situacijoje pavaizduotas žmogus negali / gali išklausyti? Paprašykite 
vaiko pagalvoti, kaip jis galėtų elgtis kiekvienoje situacijoje? (pvz., palaukti, kol mama baigs kalbėti 
telefonu; kol tėtis liausis žiūrėjęs televizorių; prieiti ir pasakyti, kad vėliau norėtų pasikalbėti; pastovėti 
šalia, kad suaugusysis į jį atkreiptų dėmesį; kreiptis į kurį nors kitą asmenį; ...) 
Aptarkite atvejus, kai vaikui būtina tučtuojau kreiptis į suaugusįjį ir prašyti pagalbos, net jei momentas 
jos kreiptis netinkamas. Paprašykite vaiko pagalvoti, kaip jis galėtų elgtis situacijoje, kai jam reikia 
skubios pagalbos vienoje iš pavaizduotų situacijų, netinkamų kreiptis į kitą žmogų.  
Paprašykite vaiko sugalvoti ir nupiešti po vieną tinkamą ir netinkamą situaciją kreiptis į žmogų. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw&app=desktop


 

 

 

   

 

 

 

Svarbu vaiką išmokyti atpažinti tinkamas ir netinkamas situacijas kreiptis į kitą žmogų, kad vaikas 
suprastų, jog yra neišklausomas ne todėl, kad niekam nerūpi jo problemos, o todėl, kad jis pasirinko 
netinkama momentą. Svarbu, kad vaikas nenusiviltų. Taip pat labai svarbu, kad vaikas atpažintų 
sudėtingas situacijas, kuriose į suaugusįjį reikia kreiptis neatidėliotinai. 
Muzikinis ugdymas Pasiklausyti ir pasimokyti dainuoti dainelę ,,Margučiai“. 
(https://www.youtube.com/watch?v=XdVJp_ygheo&app=desktop).  

https://www.youtube.com/watch?v=XdVJp_ygheo&app=desktop


Penktadienio tema    Margi, margi  margučiai...  

Idėja  Vaikų teigiamoms emocijoms palaikyti rytą pradėti linksma mankštele ,,Jei patinka ši dainelė“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=ByAR0jmmcoQ&app=desktop). Atlikti užduotėles: pamirkyti 
pirštukus į dažus ir nudažyti  margutį. Kita užduotis – nurodyta spalva nuspalvinti geometrines figūras, 
jas įvardinti (užduotys pridedamos). Pakartoti Z. Gaižauskaitės eilėraštį ,,Palei kelią“. Popieriaus lape 
kopijuoti raideles, žodžio ,,VELYKOS“. Parašius raideles, prašyti vaikučių  jas įvardinti.  
Kūno kultūra  Eiti ir bėgti įveikiant kliūtis: pralįsti, perlipti, pešokti, apeiti aplink padėtus daiktus 
(kaladėles, kėglius ar kitus žaislus). 
Pažaisti lietuvių liaudies žaidimą ,,Valgoma, nevalgoma“. 
Žaidėjai sustoja ratu, Vienas ši jų turi kamuolį, Sakydamas kokio nors daikto pavadinimą, jis meta 
kamuolį vienam iš žaidėjų. Jeigu pasakytas buvo valgomo dalyko pavadinimas, kamuolį reikai pagauti, 
jei nevalgomo – jo negalima gaudyti. Jeigu žaidėjas suklysta ir pagauna kamuolį su nevalgomo dalyko 
pavadinimu, iškrenta iš žaidimo. Jeigu nesuklysta, toliau tęsia žaidimą, sakydamas žodį ir mesdamas 
kamuolį  kitam. Laimi tas, kuris lieka ilgiausiai žaidime. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ByAR0jmmcoQ&app=desktop


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUSPALVINK FIGŪRAS 
  

GELTONA      RAUDONA  ORANŽINĖ    VIOLETINĖ  MĖLYNA            ŽALIA 


