
Grupės  „Pienės“  ugdomosios veiklos planas  „Pavasario džiaugsmai“ 

 

 

Šv. Velykos - tai labai svarbi pavasario šventė, kuri taip pat glaudžiai siejasi su gyvybe, t.y. gamtos 

pabudimu. Lietuviams, kaip ir daugeliui pasaulio tautų, kiaušinis yra gyvybės, derlingumo, 

vaisingumo bei gamtos atgimimo simbolis. Su dažytais kiaušiniais susiję daug lietuviškų velykinių 

papročių ir žaidimų: „Margučių ridenimas“ ir „Margučių daužymas“. Anksčiau žmonės neturėjo 

tokių dažų kaip dabar yra, tai juos dažė natūraliomis medžiagomis - ąžuolo žieve, svogūnų lukštais 

ir kt. Labiausiai mėgstamas vaikų ir suaugusių žaidimas tai ridenti juos. Buvo manoma, kad 

kiaušiniui susilietus su žeme pažadinamos požemio dvasios. Jų daužymas turėjo simbolinę reikšmę: 

dužus kiaušiniui, į laisvę išeina gyvybę nešanti kosminė gyvatė. Margučius dovanojame vieni 

kitiems 

.  

 

Minčių lietus - „ Kaip mes pasiruošime ir sutiksime šv.Velykas“. Kalbėdami lavinsite vaikų kalbą, 

kartu dirbdami praplėsite kasdienius vaikų įgūdžius, pasipuošdami vaikai įgaus suvokimą apie 

estetiką, kurdami papuošimui margučius taps kūrybiškesni. 

Vaiko dienotvarkėje turėtų būti ugdymas (sis) mankštelės, linksmi šokiai - žaidimai, poilsis. 

Rytiniai užsiėmimai judesiui - šokiai: 

„Jausmučiai. Sportas“. 

https://www.youtube.com/watch?v=GMs4Gfj2390 

 „Vaikas Šarka“. 

https://www.youtube.com/watch?v=3XXSQyNkuHQ 
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„ Mankšta vaikams gali tapti linksmu žaidimu “ 

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

Kartodami, matydami skaičiukus juos geriau įsiminsite. 

 „Mokomės skaičiukus nuo 0 iki 9“ 

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

„ Kur dingo skaičiukai? 

https://www.youtube.com/watch?v=UOtDzB-wrhs&t=1s 

„ Mokomės spalvas, skaičius, figūras lietuviškai“  

https://www.youtube.com/watch?v=QPpo3UycMoY 

„ Skaičiuoti iki 10! Mokomės gyvūnus ir skaičius!“ 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7GZTqMbj0 

Prisiminkime spalvas ir formas. 

 

 „ Jausmučiai. Spalvos.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8&t=37s 

 „ Dainelė apie spalvas.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZheWVsqMYi8&t=80s  

Šiuo metu ypač svarbu plauti rankutes, nes gali užpulti bakteriukai. 

„ Rankyčių dainelė. Nusiplauk rankas.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A&t=102s 

„ Plauname rankas. Rankų plovimo instrukcija vaikams. Rankyčių dainelė.“ 

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

Prisiminkite savo mylimiausius draugus ir pasiklausykite dainelių apie toleranciją ir draugystę. 

Pastebėkite vaikų piešinių emocijas, išgirskite mintis. 

„ Draugystė ir tolerancija“ 

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

„ Pasaulio vaikai. Vaikiškos dainelės. Dainų karuselė. TV“. 

https://www.youtube.com/watch?v=X-BVBJYM210 

„Dainelė apie Velykas.“ 

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

Pieškite, spalvinkite, aplikuokite, marginkite margučius ir jų draugus kiškučius. 
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Kūrkite kūrybinius darbus, ruoškitės šv. Velykų šventei. 

Darbelių ir jūsų gerų emocjų lauksiu grįžtamuoju ryšiu. 

 

Žaidimas ratelis. 

Visi žaidėjai susėda į ratuką, o rankas laiko už nugaros. Žaidimo vedėjas vienam įduoda į rankas 

margutį, kurį reikia perduoti šalia sėdinčiam žaidėjui - nesvarbu kurion pusėn. Likę žaidėjai stebi 

procesą, o jeigu kuris įtaria, kas turi margutį, tai sušunka „radau“ ir pasako vardą to, kuris turi 

kiaušinį. Jeigu atspėja, tai margutį pasilieka sau ir pasikeičia vietomis su tuo, kuris laikė kiaušinį. 

Kartais žaidiama taip, kad praradęs margutį žmogus iškrenta iš ratelio. 

 

 

Eilėraštukai labai padeda lavinti vaiko atmintį, garsiai sakomi prieš didesnį žmonių skaičių leidžia 

vaikui jaustis drąsiai, labiau pasitikėti savo jėgomis. Vertinta mokantis paanalizuoti tekstą, 

paklausinėti vaikučio, papildomai pabrėžti, kad kiškutis eilėraštyje šokinėja, kačiukas kniaukia, kad 

saulytė yra geltona ir t.t. 

 

Velykoms artėjant kviečiame išsirinkti patinkantį eilėraštuką ir su vaikučiu jį pasimokyti, vėliau bus 

galima padeklamuoti šeimos nariams ar giminaičiams, o už tai jie gal ir kokį apdovanojimą skirs - 

padovanos gražų margutį ar šokoladinį kiškį. 

 
 

Velykos 

 

Saulė šypsosi pro langą 

Spinduliais parėmus dangų, 

Klega paukščiai, gėlės kvepia 

Puošdamos Velykų taką. 

 

Vėl pavasaris pas mus. 

Laikas puošti margučius. 



 

 

 

Velykos atėjo 

V. Nemunėlis 

 

Klanais ir klaneliais 

Vanduo supliuškėjo 

Balandis sušuko: 

„Velykos atėjo!“ 

Ir dažo margai kiaušinius. 

 

Klanais ir klaneliais 

Vanduo nupliuškėjo 

Prie tako žibutė 

Meile pražydėjo 

Ir džiugina jaunus, senus. 

 

Klanais ir klaneliais 

Vanduo supliuškėjo 

Balandis sušuko: 

„Velykos atėjo“ 

 

 

 

 

 

 

 


