
SPALVIUKAI ŽAIDŽIA NUOTOLINIU BŪDU 

Gražiausia pavasario šventė- Šv. Velykos 

Velykos tai pavasario, pabudimo ir prisikėlimo šventė. Atgyja visa gamta. Velykos 
Lietuvoje švenčiamos pavasarį. Pagal lietuvių tradicijas ridenami margučiai.  

Eilėraštukai atminčiai lavinti: 

Eilėraštukai padeda lavinti vaiko atmintį, garsiai sakomi prieš didesnį žmonių skiačių 
ugdo vaiko drąsą, skatina labiau pasitikėti savo jėgomis. Svarbu mokantis analizuoti 
tekstą kartu su vaikučiu, papildomai paklausinėti, pabrėžti, kad kiškutis eilėrštyje 
šokinėja, kačiukas kniaukia, saulytė geltona ir t.t. 

Tai gi jeigu nedingo noras mokytis ir lavinti atmintėlę artėjant Šv. Velykom kviečiame 
išsirinkti patikusį eilėraštuką ir kartu su vaikučiu pasimokyti. Galbūt vėliau vaikučiai 
norės padeklamuoti prie Šv. Velykų stalo (kaip paskatinimą galima sugalvoti ir smulkią 
velykinę dovanėlę- margutį, šokoladinį kiaušinį ar kiškutį ir pan.). 

 

Pirmasis eilėraštukas: 

Saulė šypsosi pro langą 

Spinduliais parėmus dangų,  

Klega paukščiai, gėlės kvepia 

Puošdamos velykų taką. 

Vėl pavasaris pas mus. 

Laikas puošti margučius. 

Prieš atliekant darbelius prisiminkime ir spalvas https://www.youtube.com/watch?v=HVRXL8o-
hfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1XIhOHGo8GaX7pqG4dwFYXVjlJIaPTlksXfbW2aD5tBaxYAJya
oz3iVys 

Antras eilėraštukas “Velykų kiškis”: 

Eina kiškis takeliu 

Su pintiniu krepšeliu. 

O krepšelyje margučiai, 

Duos kiškelis jų vaikučiams. 

Kiekvienam dalins po vieną, 

Kad Velykų šventės dieną 

Būtų linksma ir smagu 

Su kiškučio margučiu.

https://www.youtube.com/watch?v=HVRXL8o-hfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1XIhOHGo8GaX7pqG4dwFYXVjlJIaPTlksXfbW2aD5tBaxYAJyaoz3iVys


Margutis: 

Margutis – pagrindinis pirmosios pavasario šventės atributas, gamtos pabudimo, gyvybės, derlingumo 

simbolis. Senovėje margučių spalvos ir raštai turėjo simbolinę, magišką galią.  Žalia spalva 
simbolizavo pasėlius, pavasarį, augmeniją, viltį, raudona – saulę bei ugnį, gyvybę, šilumą, juoda- 
žemę, mėlyna – dangų, gelsva – subrendusius javus, derlių. Dovanojamas margutis savo spalva 

atskleisdavo linkėjimus. 

Užduotėlė atsipalaidavimui, matėmė kaip puikiai pirmąją savaitę visiems sekėsi papuošti žuvytę, 
o dabar ruošiamės Šv. Velykom, išmarginkime kiaušinį. Margutį galima dekoruoti kaip tik norite. 

Reikalingos priemonės: 
• Popieriaus; 
• akvareliniai dažai ar guašas; 
• žirklės; 
• klijai; 
• teptukai. 

  



Viščiukas:  

Kadangi Šv. Velykos ne tik gamtos pabudimo, bet ir paukščių grįžimo šventė, dar vienas 

velykų simbolis viščiukas.  

Reikalingos priemonės: 
• Spalvotas popierius; 
• žirklės; 
• klijai;  
• pieštukas; 
• apvali formelė; 

Darbeliui reikės namuose susirasti apvalią formelę – viščiuko pilveliui, ją apvesti ir 

iškirpti. Vaikučiai apveda savo rankytę – viščiuko sparneliams, o smulkias detales, tokias 

kaip akytės, snapelis ir kojytės nupiešti gali padėti tėveliai. Visas viščiuko detales 

išsikerpame ir  suklijuojame ant viščiuko pilvuko. 

,  



Užduotėlės loginiam mąstymui lavinti: 

1) Surasti du vienodus margučius:  

,  



2) Pabaigti margučių eilutę. 

,  



3) “Velykinių margučių medžioklė” 

• Nuspalvinti margučius su apskritimais viduje (mėlynai). 

• Nuspalvinti margučius su žvaigždutėmis (geltonai). 

• Nuspalvinti margučius su kvadratėliais (raudonai). 

• Nuspalvinti margučius su stačiakampiais (oranžinei). 

• Nuspalvinti margučius su trikampiais (violetinei). 

• Nuspalvinti margučius išmargintus linijomis (žaliai). 

• Likusį kiaušinį išmarginti kaip norite.  

,  



4) Padėti zuikučiui surasti margutį. 

,  

5) Mokomės skaičius, sujungti nuo pirmojo taškelio iki dvylikto. 

,  



Višta ir viščiukai: 

Reikalingos priemonės: 
• Spalvotas popierius; 
• žirklės; 
• klijai;  
• pieštukas; 
• apvalios formelės dviejų dydžių; 

Apvalio formelės – viščiukų ir vištos pilveliams, jas su pieštuku apvedžioti ant popieriaus lapo ir 

iškirpti. Smulkias detales, tokias kaip akytės, snapelis ir kojytės, nupiešti gali padėti tėveliai. 

Visas detales išsikerpame ir  suklijuojame ant viščiukų bei vištos pilvukų. Visus paukštelius 

suklijuojame ant lapo.  

,  

Pasaka “Viščiuko istorija” :  https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc&t=16s 

GERO LAIKO!!! 

Auklėtojos Gitana ir Rasma 

https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc&t=16s

