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Kepurę laikau, margučio prašau!
Su Šventom Velykom! Žaidimai, dainos ir visa kita

LORETTAEKLER APR 01, 2020 11:15AM

KALBA

I. EILĖRAŠTIS
Z. Gaižauskaitė 
   Velykė
Dirvonai nupliko.
Ištirpo skrebučiai.
Sulaukėm Velykų,
Atrieda margučiai.

Tikriausiai jau matėt
Ar buvot sutikę
Prie durų, prie slenksčio
Bobutę Velykę.

Net pievoj pempiukai
Iš džiaugsmo sukliko:
- Sulaukėm Velykų!
Sulaukėm Velykų!
1) Išmokite eilėraštį mintinai;
2)padeklamuokite ir atsiųskite mums video.

II.SKAIČIUOTĖ
Šoko kiškis per virvutę 
Ir įkrito į balutę. 
Bėki! Bėki! Paskubėki! 
Šitam kiškiui tu padėki! 
Išmok skaičiuotę.

III.GARSŲ ŽAIDIMAS
"Rask "S" garso vietą"
Reikia : trijų mažų ir vienos didesnės dėžučių, įvairių daiktų,
kurie prasideda ir pasibaigia raide"s" ir turinčių raidę "s" viduryje
pvz., saga, kasa, antis ir t.t.

RATELIAI IR DAINELĖS

DAINELĖS
Dainelė apie pavasarį

Pavasaris - Vaikiška Dainelė. CD Padaužų dainelės
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

RATELIAI
Žaidimai apie paukščius
Prisiminkime žaidimus žaistus darželyje.
"Skrido žvirblis per ulyčių"
https://youtu.be/HlgRU0O9NC8
Garnys
https://youtu.be/Rqwabmdq1Pw
"Klausė žvirblis čiiulbuonėlis"
https://youtu.be/SzXKSxm-3Wo
Linksmi žaidimai
"Šiaudų batai"
https://youtu.be/25nJUjyp3lU

ŽAIDIMAI

MARGUČIŲ RIDENIMO TAISYKLĖS
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RIDENIMAS
VELYKĖ RIDENA MARGUČIUS
Reikia : lovelis kiaušiniams ridenti, kraitelė, kiaušiniai

Margučių ridenimas
1:08 video
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JUDRŪS VELYKINIAI ŽAIDIMAI
1) MARGUTIS ŠAUKŠTE
Reikia : margučių, šaukštų pora krepšelių
Kaip žaidžiama? Pasidalijama į komandas, kurios dalyvauja
velykinių kiaušinių nešimo estafetėje. Galima nešti tiek margutį,
tiek žalią kiaušinį. Kiaušinis nešamas įdėtas į šaukštą – tai ne
menkos koordinacijos reikalaujanti užduotis! Kiekvienas
komandos narys turi kuo greičiau nuo starto linijos iki kitame
gale esančio krepšio nunešti kiaušinį, kuo 

RAMŪS VELYKINIAI ŽAIDIMAI
1)MARGUČIŲ SLĖPYNĖS
Reikia: margučių ir krepšelio
Kaip žaidžiama? Margučius reikia paslėpti, vaikai jų ieško, o
žaidimo vedėjas sako „šilta“ arba „šalta“. Jei tik orai leidžia, šį

žaidimą smagiausia žaisti lauke, tačiau margučius galima
išslapstyti ir namuose.
Kas laimi žaidimą? Žaidimas baigiamas likus keturiems
žaidėjams, laimi tas, kuris surenka daugiausia kiaušinių.
3)  MAŽOJO MARGUČIO PAIEŠKA
Reikia: šokoladinio arba mažo, pvz., putpelės, kiaušinio
Kaip žaidžiama? Šis žaidimas – puikus būdas prie stalo susodinti
įsidūkusius vaikučius. Tam, kad visi žinotų, ko ieško, žaidimo
vedėjas visiems parodo mažą ryškų kiaušinuką (pavyzdžiui,
putpelės ar šokoladinį, įpakuotą į spalvotą foliją). Žaidėjams
pasišalinus iš kambario, jį padeda matomoje, tačiau ne itin
akivaizdžioje vietoje. Į kambarį susirinkusiųjų užduotis –
apžvelgti aplinką, pamatyti kiaušinuką ir, kitiems neišduodant
vietos, tylomis atsisėsti prie stalo.
Kas laimi žaidimą? Šiuo atveju renkamas „pralaimėtojas“
(paskutinis pamatęs kiaušinuką ar jo neradęs). Jis turi išsipirkti
vietą prie stalo, t.y. įvykdyti užduotį, tačiau, kad jis ypatingai
neliūdėtų, užduotis turėtų būti smagi – pavyzdžiui, padeklamuoti
eilėraštuką.

DARBELIAI IŠ POPIERIAUS

ZIUKIS - LĖLĖ ATN PAGALIUKO
Reikia : spalvotas popierius, baltas popierius, vata, ir juoda vilna
velti, žirklės, klijai, teptukas, šaukštas, nedidelis dangtelis nuo
dėžutės, pieštukas, juodas �omasteris, pagaliukas 

Log In or Sign Up to View
See posts, photos and more on Facebook.

WWW.FACEBOOK.COM

KIŠKIO KARŪNA
Kiškio karūna
Reikia: balto arba spalvoto popieriaus, žirklių, klijų ir
�omasterių,popierinės servetėlės
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kiškio karūna
4:36 video
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VELYKŲ BOBUTĖS
PASAKOJIMAS

VYGANDAS RAČKAITIS
Po žilvičio krūmu

Velykės pasakojimas
4:24 video
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