
''Drugelių'' grupės ugdomosios veiklos planelis. 

Laikotarpis:2020-04-06iki2020-04-17 

Tema: ''Margučių kraitelė.'' 

1.Mokytojos Irenos eilėraštis-dainelė ''Kiaušinukas.'' 

Eilėraštis .Kiaušinuką virsiu, ritinėti avokado kauliuką tarp delnų. 

               Gražiai nudažysiu, piršteliu braukyti avokado kauliuką. 

                Į kraitelę dėsiu, įdėti į kraitelę. 

                Ir linksmai dainuosiu. 

Dainelė.   Rido, rido, rido, avokado kauliuką dėlioti ant dešinės ir kairės rankos delnų 

                Mama tau margutis, tiesti rankytes pirmyn. 

                Rido, rido, rido, avokado kauliuką dėlioti ant dešinės ir kairės rankos delnų 

                Tėti tau margutis, tiesti rankytes pirmyn. 

2.Žaidimas su lego kaladėlėmis, sukonstruoti dėžutę kiaušinukams dėti. 

3.Knygelių vartymas, surasti vištą, gaidį, viščiukus. 

4.Lipdyti,suvolioti iš plastilino kiaušinuką. 

5.Filmukas,pasaka prieš miegą ''Viščiuko istorija.'' 

6.Pasivaikščiojimai lauke, stebėti pirmuosius žolytės daigelius, skinti, dėti ant delniuko, uostyti ir 

nupūsti nuo delniuko. Judrus žaidimas ''Pagauk riedantį kamuoliuką. ''Kelionė prie medžio-beržo, 

apkabinti, pasidžiaugti, nusiskinti šakelių ir pamerkti į vazą. Kiekvieną dieną stebėti. Ant palangės 

auginti svogūno laiškelius. 

7.Kūrybinis darbelis-dažų pėdsakai ant popierinio kiaušinuko. 

   Darbo eiga: ant balto akvarelės popieriaus pieštuku nupiešti kiaušinį. Kiaušinį sušlapinti vandeniu 

ir teptuką įmerkti į akvarelinius dažus. Ant šlapio kiaušinuko su teptuku spaudinėti taškelius. 

Išbandyti dvi spalvas. Darbelį padėti ant palangės. Kai bus sausas įdėti į dėžutę. Darbelius kaupti, 

organizuosime parodėlę.  

8.Šeimos darbelis .Paveiksliukas-margutis, štampuoti piršteliu. 

   Priemonės: septynių spalvų popieriaus lapai, pieštukas, žirklės, popierinis kiaušinio formos 

trafaretas, mažas indelis, burokėlių sultys, guašas, akvarelės dažai. Kiekvieną dieną nupiešti po vieną 

kiaušinuką, iškirpti ir drauge su vaiku štampuoti, spaudinėti taškelius. Sekmadienį turėsite septynis 

margučius, suruoškite parodėlę, pasidžiaukite ir nufotografuokit šią akimirką. 

 

Grupė: “Bitutės” 

Laikotarpis: 2020-04-05–2020-04-09 

Tema: “Velykos atrieda” 

Tikslas: susipažinti su Šv.Velykų papročiais ir tradicijomis. 

Uždaviniai: 

• Išlaisvinti vaikų kūrybiškumą; 

• Lavinti vaizduotę, keltis idėjas ir jas kūrybiškai įgyvendinti; 

• Gebėti įvardinti bent kelis Šv. Velykų papročius; 

• Susipažinti su raide U.   

Bendradarbiavimas su tėvais: užduotys pateikiamos tėvams elektroniniu paštu – PDF, Word, 

Power Point, Padlet formatu. Užduotys gali būti keičiamos, koreguojamos atsižvelgiant į vaikų ir tėvų  

pasiūlymus, pastebėjimus.  

 (Ugdomoji) veikla grupelėmis: 

Ikimokyklinio amžiaus vaikams  - skaičių rašyba 1-7. Apvedžioti skaičius pateiktuose 

paveikslėliuose. Paveikslėliai spalvinimui „Velykos“. 



Priešmokykliniams – atlikti užduotis priešmokyklinuko užduočių bloknote „Opa pa“ (paruoštas PDF 

failas). Susipažinti su raide U. Atlikti pateiktas skaičiavimo (sudėties/atimties) užduotis (paruoštas 

PDF failas).  Nurašyti eilėraštį (paruoštas word failas).  

Veikla visai vaikų grupei (turinys, metodai, pagrindinės priemonės, vieta): 

Sužinoti, kad Velykos – gamtos pabudimo, pavasario džiaugsmo, prisikėlimo šventė. Per ją 

švenčiame Jėzaus prisikėlimą. Tai labai sena šventė, kurią švenčia krikščionys. Paruošti skaidrių 

prezentaciją „Velykos“. 

Klausytis: https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4c 

Meninė veikla: piešimas su flomasteriais arba pieštukais “Višta ir viščiukai”. 

Supažindinti, kas tokia ta Velykų bobutė ir kodėl Velykų simbolis yra kiškutis? (Velykų bobutė buvo 

vadinama Velyke. Velykė gyveno pamiškėje, turėjo cukrinį arba vaškinį vežimaitį į kurį Velykų rytą 

pasikinkydavo kiškius ir veždavo kiaušinius vaikams. Dažniausiai kiekvienam vaikui ant palangės 

buvo paliekami du margučiai.) 

Meninė veikla: su flomasteriais arba pieštukais nupiešti Velykų bobutę ir kiškį, margučius. 

Bukynės. Šį žaidimą tikrai žino ir žaidžia, tik tradicinis pavadinimas mažiau žinomas. Bukynių metu 

tikrinamas kiaušinio stiprumas - vienas laiko kiaušinį delne, o kitas daužia - laimi tas, kurio kiaušinis 

neskyla arba lieka sveikiausias. Beje, seniau šį žaidimą žaisdavo beveik vien vyrai. 

Ridenimas. Kiaušinius ridendavo nuo iškelto medinio lovelio, buvo tikima, kad taip pažadinamos 

gyvatės ir žalčiai, kurie vėliau ima šliaužioti ir pilvais kutendami žolę bei augalus juos pažadina. Jeigu 

ridenant jūsų kiaušinis liečia kitus margučius, tai šiuos galite pasiimti - laimi tas, kad kurio margutis 

nurieda toliausiai ir tas, kuris susirenka daugiau margučių. 

Meninė veikla: piešimas flomasteriais arba spalvotais pieštukais „Mano Šv. Velykos‘. Gebėti nupiešti 

save, savo draugus/šeimos narius. Šeimos nariams papasakoti apie savo piešinį.    

Sužinoti, kada atsirado tradicija marginti kiaušinius. Skatinti vaikus namie diskutuoti kokių tradicijų 

yra laikomasi kiekvienoje šeimoje, kaip marginami kiaušiniai. Aiškintis, ką reiškia margučių spalvos 

(Juoda spalva reiškia žemę, gausumą, pilnatvę; raudona – tai gimimas, gyvenimas, energija, visa ko 

pradžia; žalia – augimas, sveikata, ramybė; geltona, rusva – derlius, šviesa, jaukumas, šiluma; mėlyna 

– dangus, palaima). 

Meninė veikla: ant spalvoto popieriaus nusipiešti ir išsikirpti kiaušinio formos trafaretą. Su 

flomasteriais arba pieštukais dekoruoti kiaušinį įvairiais simboliais. 

Meninė veikla: nusipiešti ir išsikirpti kiaušinio formos trafaretą. Su spalvotomis kreidelėmis papuošti 

margutį įvairiais simboliais. Naudoti tik vieną pasirinktą kreidelę. Papuoštą margutį nuspalvinti su 

vandeniniais dažais. 

Pasiūlyti vaikams namuose pasipuošti Velykų medį. Medį galima  padabinti vaikų rankų darbo 

žaisliukais su Velykų simbolika: kiaušiniais, viščiukais, kiškučiais, pavasarinėmis gėlytėmis. 

Verbų sekmadienis – papasakokime, kad Jėzui atvykus į Jeruzalę, žmonės jam po kojomis klojo 

palmes, dabar palmių, tokių kaip Jeruzalėje neturime, todėl ateiname su mūsų krašte kurtomis 

verbomis. Verbos simbolizuoja Jėzaus garbinimą, jo pergalę prieš mirtį. Galima žemėlapyje surasti 

Jeruzalę, pažiūrėti nuotraukas kaip atrodo šis miestas, kuo skiriasi nuo mūsų miestų, gamtos, kokia 

ten kalba  ir pan. 

Meninė veikla: štampavimas „Verba‘. Reikalingos priemonės – baltas popieriaus lapas, guašas. 

 

Grupė : ,, Boružėlių" 

Laikotarpis: 2020-04-06- 2020-04-10 

Tema: ,, Margučių kraitelė '' 

Tikslas:  Susipažinimas su  Šv. Velykų švente, margučiu, viščiuku. 

Uždaviniai:  

● Suteikti elementarių žinių apie Šv. Velykas, margučių dažymą. 

● Turtinti ir plėsti žodyną. 

https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4c


● Ugdyti gebėjimą klausytis pasakojimų. 

Individuali veikla: Simonas (pasimokyti eilėraštį ,,Rid rid margi margučiai''; Emilija (pastatyti 

vištytei namą) ; Jonas (rūšiuoti iškirptus kiaušinius pagal spalvas, juos suskaičiuoti); Evita (skatinti 

aiškiai reikšti norus, pageidavimus); Vasarė (sudėti popieriaus lape: ,,aukštai"-geltonus, ,,žemai''-

raudonus iškirptos kiaušinius); Adas(surasti antrą tokį patį paveiksliuką); Milda (parodyti ir įvardinti 

viščiuko kūno dalis); Herkus (taisyklingai laikyti žirkles, bandyti kirpti popierių); Benas (plėšyti 

popierių). 

Veikla visai vaikų grupei (turinys, metodai, pagrindinės priemonės, vieta): ,,Ryto ratas'' 

(pasisveikinimas su vaikais), klausytis skaitomo eilėraštuko ,,Gaidys pupą surado'', dainuoti 

muzikinės daineles ,,Ridu ridu'', ,,Du gaideliai" Pokalbis apie Šv. Velykas turtinant vaikų žodyną 

naujais žodžiais ( margutis, Velykė). Meninėje veikloje štampuoti ant kiaušinio trafareto spalvas 

(įvardinamos spalvos, stebimi išgauti raštai), popieriaus lape viščiuko aplikacija (priklijuoti viščiukui 

akis ir kojas),lipdyti iš plastilino margučius(įvardinti margučių spalvą, suskaičiuoti nulipdytus 

margučius). Žaisti muzikinius žaidimus ,,Tūpk ir stok" ,,Traukinukas", ,,Saulutė ir lietutis''( derinti 

žodžius ir judesius).Ridenti kamuoliukus vienas kitam viena , dviem rankomis. Eiti pasistiebus, ant 

kulnų, pirmyn ir atgal (lavinti kūno ir rankų judesius ). Naudojamos ugdyme priemonės (paprastas ir 

margintas kiaušiniai, žaislas - viščiukas, margučių trafaretai, viščiukų aplikacijos, štampukai, guašas, 

knygelės, spalvoti kamuoliukai, knygelės). Naudojami   ugdyme metodai (pasakojimas, 

demonstravimas, dialogas, mėgdžiojimas, žaidimas). 

 


