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 ,,Rid rido margučiai,, ,,Rid rido margučiai,, ,,Rid rido margučiai,, ,,Rid rido margučiai,, ,,Rid rido margučiai,, 
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Vaikai susipažins su 

Velykų papročiais, 

tradicijomis. Gebės 

įvardinti 2-3 Velykų 

papročius. 

Susipažins su marginimu 

vašku, margučių raštais ir 

spalvomis. (mano filmuota 

medžiaga). 

Augs Velykų žolytė 

Gebės pasakyti išmoktą 

eilėraštį. Mokysis Velykų 

kiaušiniavimo, lalavimų  oracijų 

Darys įv. kūrybinius 

darbelius, sveikinimus, įv. 

dekoracijas Velykiam stalui. 

Įkurs „Velykinį  paštą“. 

Mokės užrašyti trumpą 

sveikinimą 

 

Kartos išmoktą mintinai 

medžigą. Lavins kūrybiškumą. 
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Tėvams pateikiama 

medžiaga apie Velykų 

reikšmę, papročius. 

Vaikai su tėveliais 

aptaria kokia yra Velykų 

šventimo prasmė. 

Atlieka pateiktus 

matematinius veiksmus, 

lavina atmintį. Spalvina 

pieštukais, lavina ranką. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties 

veiksmai iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus).. 

 Vaizdo įraše pateikiama 

auklėtojos darbas- 

marginimas vašku, 

margučio nudažymas ir 

vaško nuėmimas).Su 

suaugusių pagalba galės 

pabandyti marginti vašku ar 

kitaip kiaušinius. (pūstus, 

putplasčio). 

Sėja Velykų žolytę. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Mokosi eilėraštį M. Vainilaičio 

,,Velykos“. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai iki 

20. 

Rankos lavinimas (karpymas, 

rašymas į sąsiuvinukus). 

Į „Velykinį paštą“ galės dėti 

sveikinimus draugams, 

medicinos darbuotojams, 

policijos ir t.t. Rašys 

sveikinimus. (Vieni 

savarankiškai, kiti tėvų 

padedami).Turimais 

darbeliais galės padėti tėvam 

papuošti Velykų stalą. 

Užduotėles rankos lavinimui, 

pastabumui, kūrybiškumui. 

Rašymas sąsiuviniuose 

(langeliais ir linijom 1 kl.) 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Kartos eilėraštį ,,Velyko,, 

bandys pasakyt išmoktas 

lalavimo oracijas. 

Su tėvų pagalba gamins 

dekoraciją Velykų stalui, 

lavins kūrybiškumą. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai iki 

20. 

Rankos lavinimas (karpymas, 

rašymas į sąsiuvinukus). 
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 Veiklos nuotraukos 

ir/arba video talpinamos 

į privačią „Facebook“ 

,,Drugeliai 2019-2020,, 

grupę. 

Atsiskaitymas vyksta 

vakare ~ 18:00-20:00 

val. Arba jums patogiu 

laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 

2019-2020,, grupę 

Atsiskaitymas vyksta 

vakare ~ 18:00-20:00 val. 

Arba jums patogiu laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 2019-

2020,, grupę. 

Atsiskaitymas vyksta vakare ~ 

18:00-20:00 val.  Arba jums 

patogiu laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 

2019-2020,, grupę. 

Atsiskaitymas vyksta vakare 

~ 18:00-20:00 val.  Arba 

jums patogiu laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 2019-

2020,, grupę. 

Atsiskaitymas vyksta vakare ~ 

18:00-20:00 val.  Arba jums 

patogiu laiku. 
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 Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Aida tel. 864662893 

Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Audronė tel.865647788 

Konsultacijos tėvams teikiamos 

telefonu, arba „Facebook“ 

platformoje. 14:00val. – 15:00 

val. 

Aida tel. 864662893 

Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Audronė tel. 865647788 

Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Aida tel. 864662893 


