
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
                                                                                                                                                                                                                                                         

 Balandžio 6–10 d. 
 

Tema: Velykų belaukiant. 
Tikslas: Stebint, tyrinėjant, kuriant domėtis Velykų tradicijomis, papročiais. 

Pirmadienio tema. VIŠČIUKAS 
Idėja. Šventinei nuotaikai namuose sukurti pasidaryti viščiuką-linguoliuką. Viščiuko dydis priklausys nuo pasirinktos lėktutės dydžio. Eiga:  

1. Ant balto popieriaus lapo apsibrėžti lėkštutę .     2. Iškirpti  .  

3. Perlenkti iškirptą skrituliuką pusiau  . 4. Ties viduriu lenkimo linijos nupiešti zigzagus (tai bus skilusio kiaušinio kraštai) ir 

iškirpti juos     5. Ant geltonos spalvos lapo nusipiešti ovalą ir jį iškirpti  . 

  6. Įklijuoti ovalą įdėjus į iškirptų zigzagų tarpą  .   7. Priklijuoti arba nupiešti akis .  

Commented [WU1]:  



8. Išsikirpti ir priklijuoti snapelį, skiauterę ir sparnelius   . 
Muzika. Daina „Laikrodukas“ https://www.youtube.com/watch?v=k61Ixt2yGHM 

Antradienio tema. MARGUTIS 
Idėja. Paklausyti pasakos vaikams ir tėvams „Vilkas norėjo sugadinti Velykas“ https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE 
Idėja. Pasidaryti pakabinamą margutį. Reikės vieno pasirinktos spalvos lapo. Tame lape nusipiešti kiaušinį ir jo viduryje (ne iki lapo kraštų) nubraižius 

linijas, įkirpti tas linijas  .  Išsikirpti spalvotų juostelių (galima iš žurnalų, laikraščių ir pan.)  . Juosteles prakaišioti pakeliant kas 

antrą įkirptą liniją. Kitą eilę pradėti kitaip, nei prieš tai darėt. Ir taip kaitaliojant užpildyti visas linijas iki galo . Dabar galite praverti siūlą ir 
pasikabinti. 
Muzika. Lietuvių liaudies daina „Gale lauko kamarėlė“ 
                    Gale lauko kamarėlė rida rida rida – dada, 
                    Stovi pieno puodynėlė rida rida rida – dada.  
                    Grietinėlę nugraibysiu rida rida rida – dada 
                    Ir sviestelį padarysiu rida rida rida – dada. 
                    Toks skanutis ir geltonas rida rida rida – dada, 
                    Užsitepsiu sau ant duonos rida rida rida – dada.         

Trečiadienio tema. BENDRAVIMAS 
Idėja. Programa „Zipio draugai“. 
Kūno kultūra. Sušokti ančiukų šokį https://www.youtube.com/watch?v=81sWiV6_km0&t=82s  

https://www.youtube.com/watch?v=k61Ixt2yGHM
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE
https://www.youtube.com/watch?v=81sWiV6_km0&t=82s


Ketvirtadienio tema. RUOŠIAMĖS VELYKOMS 
Idėja. Pažiūrėti filmuką „Kakė Makė ruošiasi Velykoms. Ką pasakė Kakė Makė?“ https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA 
Kūno kultūra. Pasimankštinti su smagia dainele  https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4&fbclid=IwAR0ChHkXYVG5Kdc24lNX-
jEdH8KThutwoagLtNjb3wLrkfYwDBJbWtuSTA4  

Penktadienio tema.  VELYKŲ ZUIKUTIS 
Idėja.  K. Ivinsko eilėraštis „Velykų zuikutis“    Velykų zuikutis pas mus atskubėjo, 
                                                                               Margučių kraitelę po langu padėjo. 
                                                                               Papuošė žibutėm, žalia šakele. 
                                                                               Pavasario dainą varpeliais užgros, 
                                                                               Saulutė ir vėjas linksmai atkartos. 
                                                                               Tuk – tuk pasibeldė kažkas į duris, 
                                                                               Skubėk pasitikti – tikriausiai tai jis. 
Idėja. Mielas darbelis, kurį pasigaminsite akimirksniu ir pasipuošite pamerktą beržo šakelę. Jums reikės pūsto vištų kiaušinio, siūlo, spalvotų karoliukų 
(gali būti ir sagos, iš tampomo popieriaus susukti kamuoliukai, akmenėliai, žirniai, pupelės ir kt.). Padaryti kiaušinio šone skylę, į vidų pridėti sausos žolės 
(galima vienos spalvos siūlo susukto, vatos, medžiagos skiautelę) ir spalvotų karoliukų (sagų, pupų, akmenėlių ir pan.). Siūlą perverti per skylutę nuo 
pūtimo ir per popieriuką, siūlo gale padaryti mazgą (kad laikytųsi) .  
 

               Pavasariškai nusiteikę laukite Velykų. 
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