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PAŽADINKIM ŽEMĘ SPALVOTAIS ŽIEDAIS IR
IŠDAŽYKIM MARGUTĮ GRAŽIAUSIAIS DAŽAIS!
SU ARTĖJANČIOM VELYKOM!
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PIRMADIENIS
04 06 
Bendravimas su šeima. 
Kalbamasi apie Velykas gražiausią pavasario šventę. 
Kodėl per Velykas dažome kiaušinius?
Šv. Velykos - tai svarbi pavasario šventė, kuri labai glaudžiai
siejasi su gyvybe, gamtos pabudimu. Lietuviams, kaip daugeliui
pasaulio tautų, kiaušiniai yra gyvybės, derlingumo, vaisingumo ir
gamtos atgimimo simboliai. Su dažytais kiaušiniais susiję daug
velykinių papročių ir žaidimų   
( "Margučių ridenimas", "Margučių daužymas"). Populiariausias
vaikų velykinis žaidimas - margučių ridenimas. Buvo manoma,
kad kiaušiniams susilietus su žeme  pažadinamos požemio dvasios.
 Margučių daužymas, taip pat turėjo simbolinę prasmę: dužus
kiaušiniui, į laisvę išeina gyvybę nešanti kosmine gyvatė. Kodėl
per Velykas dažome kiaušinius? Vienos legendoje pasakojama, kad
tą dieną, kai gimė Romos imperatorius Markas Aurelijus, višta
padėjo raudonais taškeliais išmargintą kiaušinį. Nuo to laiko tarp
romėnų atsirado paprotys dovanoti  vienas kitam dažytą 
kiaušinį. 
Vaikams siūloma įsiminti mįsles apie kiaušinį: 
Ponaitis be skylės, o jo rūbai be siūlės. 
Pramušiau ledą - radau sidabrą, pramušiau sidabrą - radau
auksą. 
Daili bačkutė, bet be langelio. 
Baltas nameliukas be langų, be durų.

PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ PUIKIAI PADIRBĖJOTE, LABAI
DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS JUMIS!

IDĖJOS
SAVAITĖS UŽDUOTĖLĖMS:

„MANO PAVASARIO GĖLĖS“,
„RID, RID, RID MARGUTIS MANO“.

KVIEČIAME SAVO KŪRYBINIUS SUMANYMUS (FOTO, VIDEO
IR KT.), UŽDUOTĖLES IR SUKURTUS DARBELIUS ĮKELTI Į
MŪSŲ FACEBOOK GRUPĘ IR PASIDŽIAUGTI DRAUGE SU
VISAIS. 

Kakė Makė ruošiasi Velykoms. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

PAUKŠTELIAI RŪPINASI SAVO VAIKUČIAIS.
(spausk ant paveikslėlio ir stebėk)

Bird of fieldfare in nest
by Beautiful birds

FACEBOOK

VIKTORINA
KOKIAS GĖLES PAŽĮSTU? 
(spaus ant paveikslėlio viršuje ir pradėk!) 

https://padlet.com/ritone2017/ljvn0o4i7p2b
https://padlet.com/ritone2017
https://youtu.be/aGfgFSYAhlA
https://www.facebook.com/Beautiful.BirdsWorldWide/videos/2536880289912928/


Viktorina PIRMOSIOS PAVASARIO GĖLĖS
by Rasa Simonavičienė

YOUTUBE

PIRMADIENIO RANKDARBIAI
„MANO PAVASARIO GĖLĖS“

BŪTINA SĄLYGA - GERA NUOTAIKA! 
(spausk ant paveikslėlio viršuje ir žiūrėk siūlomas idėjas)
PRIEMONĖS:
Popierius arba kita medžiaga ant kurios bus kuriamas Tavo
sumanymas; guašas, akvareliniai ar kiti dažai; indas dažams;
štampai (vienkartinė ar kitokia šakutė, tavo pirštai :)  ir kt.) 

FLOWERS: ORIGINAL PRESCHOOL ACTIVITIES - KIDS SIMPLE
DRAWING for children, kids, babies
by Samu TV Kids Learning & Songs

YOUTUBE

ANTRADIENIS
04 07

KLAUSIMAI PAGAL PAVEIKSLĖLĮ
(spausk ant paveikslėlio viršuje ir padidink jį)
Kur vaikšto vaikai? 
Kiek vaikų vaikšto miške? 
Koks metų laikas pavaizduotas paveikslėlyje? 
Kiek mergaičių? Kiek berniukų? 
Kaip jaučiasi vaikai? 
 Kokius gyvūnus matai paveikslėlyje? 
Ką daro mergaitė su juodais plaukais? 

 Ką laiko mergaitė su raudona suknele ?
 

Kaip mes kvietėme pavasarį (1971)
by Pasakos

YOUTUBE

ANTRADIENIO RANKDARBIAI
„Pavasario žiedai“
BŪTINA SĄLYGA - GERA NUOTAIKA! 
PRIEMONĖS:
Popierius arba kita medžiaga ant kurios bus kuriamas Tavo
sumanymas; guašas, akvareliniai ar kiti dažai; indas dažams;
štampai (paruoštukai iš bulvių, plastikinio butelio pagrindo,
kempinėlės, surišti ausų krapštukai, pirštai ar kt.) 

https://youtu.be/LbvFQqLuXdk
https://youtu.be/YseOZpS_ZAc
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498345178/2ed3cefb96c0e7cced7b9c51296e1577/Nauji__2020_04_01kelta_009.jpg
https://youtu.be/oauSG2XMgnc


LABAS TREČIADIENIO RYTUI!
(spausk ant paveikslėlio viršuje klausyk dainelės ir šok!)
Kviečiame linksmai nusiteikti, pašokti ir pajudėti dainelės ritmu.

TREČIADIENIS
04 08

FILMUKAS 
"VIŠČIUKO ISTORIJA"
(spausk ant paveikslėlio viršuje ir žiūrėk)

IŠMOK
VELYKOS ATĖJO
KLANAIS IR KLANELIAIS
VANDUO NUPLIUŠKĖJO.
BALANDIS SUŠUKO:
"VELYKOS ATĖJO!"
IR DAŽO MARGAI KIAUŠINIUS.
KLANAIS IR KLANELIAIS
VANDUO NUPLIUŠKĖJO.
PRIE TAKO ŽIBUTĖ 
MEILI PRAŽYDĖJO
IR DŽIUGINA JAUNUS, SENUS.
KLANAIS IR KLANELIAIS
VANDUO NUPLIUŠKĖJO.
BALANDIS SUŠUKO:
"VELYKOS ATĖJO!"
VELYKOS, VELYKOS PAS MUS!

Viščiuko istorija | Pasaka pries miega | Lietuviški filmukai
vaikams
by Lietuviškos vaikiškos dainelės

YOUTUBE

TREČIADIENIO RANKDARBIAI
"Velykiniai kiškučiai"

IŠSIRINK IR PASIGAMINK SAVO KIŠKUTĮ
(spaus ant paveikslėlio viršuje)
Kuriant sumanymą, lavinama smulkioji motorika, tobulinami
kirpimo žirklėmis įgūdžiai.
Vaikas skatinams skaičiuoti kiek popieriaus juostelių prireiks,
komentuoti, pasakoti.

Paper Ball Bunny | Easy Easter Crafts for Kids
by Easy Kids Craft

YOUTUBE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498345178/c7727a6e5c8d0d457cdb4c0bfb108d80/viskas_velykos_001.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc
https://youtu.be/1mb0WpZz2mk


How to Make a Paper Bunny | Easy Easter Crafts for Kids
by Easy Kids Craft

YOUTUBE

عمل ارنب بالورق لالطفال سھل - صنع ارنب من الورق - اشغال یدویة
by أفكار

YOUTUBE

KETVIRTADIENIS
04 09

PASIKLAUSYK IR DAUGIAU SUŽINOK APIE VELYKAS!
(įsitaisyk patogiai, spaus ant paveikslėlio viršuje ir žiūrėk)

Velykos
by mamutelespasakeles

YOUTUBE

KETVIRTADIENIO RANKDARBIAI

STOVELIS TAVO MARGUČIUI
( spaus ant paveikslėlio viršuje žiūrėkite ir pasirinkite idėjų savo
darbeliams)

Easy Easter Egg Basket DIY | Easter Crafts for Kids
by Easy Kids Craft

YOUTUBE

Kviečiame išbandyti kiaušinių marginimą su
ryžiais, šis būdas paprastas ir lengvas, o
vaikams jis tikrai patiks.

https://youtu.be/7zL_EQkqrmg
https://www.youtube.com/watch?v=k3jF2mL7u48&feature=youtu.be
https://youtu.be/gkfMkRaNM4c
https://youtu.be/bcq6AhQMqcQ


PENKTADIENIS
04 10
FILMUKAS
(įsitaisyk patogiai, spaus ant paveikslėlio viršuje ir žiūrėk)
PAŽIŪRĖK IR PAPASAKOK:

KAS NUTIKO VILKUI? 
KODĖL VILKUI IŠAUGO ILGOS AUSYS?
KODĖL VILKUI PRADINGO ILGOS AUSYS?

Vilkas norėjo sugadinti velykas | Pasaka vaikams ir jų tėvams
by Zuki Pasakėlės

YOUTUBE

PASITELK FANTAZIJĄ IR KŪRYBĄ.
 BŪTINA SĄLYGA - GERA NUOTAIKA!
( spaus ant paveikslėlio viršuje žiūrėti ir pasiekti idėjų savo
velykiniams darbeliams)

PASIGAMINK DEKORACIJŲ SAVO NAMAMS IR
PRALINKSMINK SAVO ŠEIMĄ.

5 DIY idėjos Velykoms (tinka ir mažiausiems!) | Miglė Levi
by Miglė Levi

YOUTUBE

GRAŽAUS VELYKŲ LAUKIMO!

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498345178/b42b32b57a5c51f2901b1b369e49a7cc/04.jpg
https://youtu.be/VnK7V2Ro8KE
https://youtu.be/1pk82FmXmh0


Velykos. Dažome kiaušinius, piešdami ant vandens.
by Ebruvyta - Tapybos ant vandens priemonės

YOUTUBE

Skaičiai. Mokomės skaičiuoti iki 10! PAŽINIMO ŠALIS
by Neringa MultiMedia Studio

YOUTUBE

ANTRADIENIS
04 14
LINKSMI KIAUŠINIŲ VEIDUKAI

Priemonės: virti kiaušiniai, duona, tarkuotas sūris,
morkos ar smulkintų salotų lapai, pomidorai, burokėliai ir
kt., majonezas arba tepamas sūrelis.
Eiga: kiaušinis perpjaunamas pusiau. Duona supjaustoma
trikampiais arba kvadratais, užtepama majonezo arba
sūrio ir dedamos kiaušinio puselės. Iš daržovių ar vaisių
padaromas veidukas. Šis darbelis skanus jį galima
suvalgyti. SKANAUS!

Tele Bim-Bam • VELYKŲ RYTAS •
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

KAI NEŽINAU KĄ VEIKTI!
Konstruojant, jungiant detales lavinama smulkioji
motorika, mokomasi kūrybiškumo, išmanumo,
skaičiavimo, matavimo, problemų sprendimo.
Dantų krapštukai, žirneliai arba modelinas, plastilinas,
kita namuose esanti priemonė krapštukų jungimui. (
erdviniai statiniai)

7 žaidimų idėjos iš šiaudelių
by Lietuviški filmukai vaikams

YOUTUBE

EKSPERIMENTAS
„SPALVOTI LAŠELIAI“

PRIEMONĖS:
Dažai, vanduo, indelis, pipetė,  teptukas arba pilti šaukšteliu,
žirklės, vatos diskelis (ovalas).
GRAŽAUS MARGUČIO!

https://youtu.be/nbPv19OoVXQ
https://youtu.be/MqdDMC2HCFM
https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg
https://youtu.be/o0xIjOD7P4I


※※※※※※

PASITELK FANTAZIJĄ IR KŪRYBĄ.
 BŪTINA SĄLYGA - GERA NUOTAIKA!
PASIGAMINK DEKORACIJŲ SAVO NAMAMS IR PRALINKSMINK
SAVO ŠEIMĄ
 ANTRADIENIS
04 14
LINKSMI KIAUŠINIŲ VEIDUKAI
Priemonės: virti kiaušiniai, duona, tarkuotas sūris, morkos ar
smulkūs salotų lapai, pomidorai, burokėliai ir kt., Majonezas arba
tepamas sūrelis. 
Eiga: kiaušinis perpjaunamas pusiau. Duona supjaustoma
trikampiais arba kvadratais, užpakalinė majonezo arba sūrio ir
dedamos kiaušinio pūliai. Iš daržovių ar vaisių padaromas
veidukas. Šis darbelis skanus, kaip galima suvalgyti. SKANAUS! 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498345178/b7fe346f2635b708afbedb14adc14a7f/002.jpg

