
SPALVIUKAI ŽAIDŽIA NUOTOLINIU BŪDU 

Pavasaris padovanojo mums visiems netikėtą galimybę praleisti daugiau laiko su šeima. Kad buvimas kartu būtų 
lengvas, malonus ir džiugus, pasidalinsime idėjomis, kaip kartu galėtumėmė išpildyti suplanuotą ugdomąją veiklą.  

Planuojama ugdomoji veikla balandžio mėn. :  

1. “Melagių diena”,   

2. “Verbų sekmadienis”, 

3. “Gražiausia pavasario šventė- Šv. Velykos”,  

4. “Spalviukų karalystė” 

5. “Pavasario linksmybės”, 

6. “Pirmosios pavasario gėlės”,   

MELAGIŲ DIENA; 

Balandžio 1-oji vienintelė diena per metus, kai galime meluoti. Ši diena minima, krečiant linksmus pokštus, daug 
juokaujant ir bandant nepiktai apgauti vienas kitą ir nieko už tai nebus! Nes tai – melų, džiaugsmo, pavasario šventė 

Balandžio 1-osios žuvis : 

Kadais pokštininkai paslapčia priklijuodavo kitiems žmonėms ant nugarų popierinę žuvį. Tokie pažymėtieji buvo 
vadinami balandžio žuvimis (pranc. Poisson d‘Avril). 

Žuvytę galima dekoruoti kaip norite, pateiksiu vieną iš pavyzdžių. Papuošus žuvytę reikės tik pasirūpinti dvipusia 

lipnia juosta, kad galėtumėte paslapčiomis iškrėsti pokštą ir priklijuotą žuvytę kam nors ant nugaros.  

Reikalingos priemonės: 

• Popierius; 

• žirklės; 

• dvipusė lipni juosta; 

• akvareliniai dažai ar guašas; 

• štampukai (štampavimui galima pasirinkti ir bet kokią priemonę).                                                 



Žuvytės trafaretas 
 
Balandžio 1-osios pokštai: 

1) Mėlynas pienas: šmaikštus pokštas pusryčių, pietų ar vakarienės metu. Jums reikės pieno ir maistinių 
mėlynų ar kitokių dažų. 

                                            



2) Gėrimas, kurio neįmanoma išgerti: Linksmas pokštas namiškiams, Puodelyje sustingtinti žele su šiaudeliu ir 
pavaišinti šeimyną. Visi tikėsis, kad atsigaivins, bet bus apgauti, nes gėrimo, nesbus įmanoma išgerti.   

3) Obuolys su kirminu guminuku. Sveikas saldumynas, jeigu jau vaikai, kartais pasmaližiauja guminukais, tai 
bus puikus dienos užkandis. Obuolys, kuriame gyvena kirmėlytė.                                

                                                       ,  

Pasaka apie melagių pilį : https://www.youtube.com/watch?v=8PHJjtRQgkI 

https://www.youtube.com/watch?v=8PHJjtRQgkI


VERBŲ SEKMADIENIS: 

Taip pat nepamirškime, kad šią savaitę turime dar vieną šventę – verbų sekmadienis. Verbų sekmadienis švenčiamas 
paskutinį sekmadienį prieš Velykas. Seniau vaikai jau išvakarėse išsitraukę kadagio šaką, stengėsi kuo anksčiausiai 
dar miegančius suaugusiuosius nuplakti – „nuverbyti“. Plakdami sakydavo: „ne aš plaku, verba plaka! Ar žadi 
margutį?“  

Tai gi dar vienas darbelis - pasigaminkime verbą.   

Reikalingos priemonės:  
– pagaliukas; 
– spalvotas arba krepinis popierius;  
– žirklės.  
– siūlas ar klijai.  

Vienas būdas: prikarpykite spalvoto popieriaus juostelių ir sumaukite jas ant pagaliuko. Jeigu vaikučiam patiems iš 
karto neina pradurti popieriukų su pagaliuku, galima darbelį palengvinti ir krapštuku pradurti juose skylutę ir po to 
duoti vaikučiui sumauti ant pagaliuko. 

 

                                  

                                  



Kitas būdas: atkirpkite mėgstamos spalvos ir norimo pločio popieriaus juostelę. Iš vienos pusės 
įkirpkite, kitame kraštelyje palikdami kelis centimetrus. Paimkite pagaliuką ir aplinkui jį vyniokite 
 sukarpytą juostą. Kad tvirčiau laikytųsi, kartais patepkite klijais. Baigus vynioti, galiuką 
užklijuokite. Sukarpytą juostelę vyniodami žemyn, per visą pagaliuką, turėsite verbą.  

                       

SVARBIAUSIA ŠĮ LAIKĄ PRALEISKIME KARTU 

SMAGIAI IR ĮDOMIAI !!! 

   Auklėtojos Gitana ir Rasma        


