
Kas yra Velykos? 

Taigi pirmiausia papasakokite savo vaikams apie šią šventę. Nesvarbu, ar esame tikintys, ar ne 

– tai mūsų tautos šventė, todėl pasakodami galite sakyti: kai kurie žmonės tiki... o papasakoti 

yra mūsų pareiga. Velykos – pavasario, atgimimo šventė. Per ją švenčiame Jėzaus prisikėlimą. 

Tai labai sena šventė, kurią švenčia krikščionys, ir tam tikra prasme yra bene svarbiausia. Taip, 

visiems tikintiesiems tai yra svarbiausia metų šventė, nes ji mums kasmet primena, kad Jėzus 

Kristus atpirko mūsų nuodėmes ir jo dėka mes turime šansą į naują gyvenimą. Kristaus 

prisikėlimas liudija, kad jis visada su mumis. Per Velykas tai itin aiškiai prisimename. 

Prisimename, ką Kristus dėl mūsų padarė, jo meilę ir jo pasiaukojimą. Prisimename 

nukryžiavimą. Ir mirties nugalėjimą. Taigi Velykos – vilties, tikėjimo ir atsinaujinimo šventė. 

Nemažai vaikų yra įsitikinę, kad visi su Jėzumi susiję įvykiai vyko kažkokioje Atlantidoje – 

vietoje, kuri šiandien neegzistuoja. Išsitraukite iš lentynos žemėlapį, arba įsijunkite jį 

kompiuteryje ir  parodykite Jeruzalę, leiskite vaikams suprasti, kad ta vieta egzistuoja ir yra 

reali. Daugelis mūsų vaikučių (vyresnių) geba surasti Lietuvą žemėlapyje, o jūs padėkite 

vaikams surasti Izraelį.  Ar šios šalys toli viena nuo kitos? Kokia kalba žmonės ten kalba? Kaip 

atrodo gamta? Galite prisėsti prie interneto ir pasigrožėti Jeruzalės vaizdais. Štai vienas galimų 

variantų: http://www.terragalleria.com/middle-east/israel/jerusalem/jerusalem.html  Ar panaši 

Jeruzalė į Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Rokiškį? Kas panašu, o kas – ne? Kas įdomu? Klausimams 

ir atsakymams ribų nėra, diskutuokite su vaikais, leiskite jiems pasakyti savo nuomonę -  tai 

labai svarbi ugdymosi dalis. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terragalleria.com/middle-east/israel/jerusalem/jerusalem.html


ATLIEKAME DARBELĮ „VIŠČIUKAS“ 

 

Užduočiai atlikti reikės :  

 geltono lapo 

  balto lapo 

 oranžinio lapo 

 pieštukų arba flomasterių 

 plunksnelių (nebūtina, jei neturite) 

 žaislinių akyčių  ( jei namuose neturite – galima nupiešti) 

Kaip atlikti užduotį? 

 ant geltono lapo uždėjus rankytę reikia ją apsibraižyti, išsikirpti. 

 iš balto popieriaus lapo išsikarpo kiaušinį (žr. į pav.) 

 klijuojame rankytę prie iškirpto kiaušinio 

 nupiešiame arba priklijuojame akytes, iš oranžinio lapo iškirptą snapelį,  

 viščiuką galima papuošti plunksnomis ( jeigu jų turite  )  

Štai ir Velykinis viščiukas   



Labai svarbu leisti vaikams viską daryti patiems – tai lavina smulkiąją motoriką. Leiskite 

patiems apsibraižyti ranką, patiems išsikirpti. Tai ir yra svarbiausia, nes tik savarankiškai 

atliekant užduotį vyksta ugdymo procesas, leiskite vaikams fantazuoti, papuošti viščiuką ir tt. 

 Nesvarbu, koks bus rezultatas, gal rankytė ir nebus taisyklinga, tiesi ir tt., bet tik 

savarankiškai atliekant užduotį bus nauda   

Filmuko rekomendacija. Labai smagus taip vaikų mėgstamos „Kakės Makės“ filmukas. Jeigu 

ribojate laiką prie ekranų, peržiūra nebūtina, tačiau jei leidžiate kartais pažiūrėti filmuką, 

vaikišką laidelę prie mūsų šios savaitės temos labai tiktų šis :  

https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA&t=11s 

ATLIEKAME SKAIČIUKŲ UŽDUOTĖLES (visas aplankas yra įkeltas grupės failuose. 

Užduotis galima atlikti pasirinktinai, tas kurios įdomesnės, labiau patinka ir tt.) 
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