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Ketvirtadienis Penktadienis 
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Įgyti gebėjimai: 

• Savais žodžiais 

papasakos apie 

Velykų šventę; 

• Susipažins su 

lietuviškos abėcėlės 

simboliais. 

 

Įgyti gebėjimai: 

• Prisimins, kas yra 

Velykų šventė; 

• Sužinos apie Jeruzalę 

– miestą kuriame 

vyko įvykiai susiję su 

Jėzumi Kristumi.  

 

Įgyti gebėjimai :  

• Sužinos, kodėl 

Velykų šventei 

marginame 

margučius; 

• Žinos ką vadiname 

simboliais. 

Daugiau sužinos 

apie Velykų 

simboliką.  

 

Įgyti gebėjimai : 

• Gebės eksperimentuoti 

ir tyrinėti; 

• Lavins rašytinę kalbą. 

Gebės atlikti paprastus 

sudėties veiksmus.  

Įgyti gebėjimai :  

• Sužinos apie 

Velykų tradicijas  

(margučių ridenimą, 

daužymą.) 

• Didės domėjimasis 

gamtine aplinka, 

sustiprins norą ją 

tyrinėti ir pažinti.  
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1. Visą šią savaitę su 

vaikučiais kalbėsime apie 

Velykas ir papročius. Būtų 

labai smagu, jei 

parašytumėte, kaip Jūsų 

namuose švenčiamos 

Velykos, kokių papročių 

turite, gal žaidžiate kokius 

žaidimus       Pasakojimas 

apie velykų tradicijas ir 

papročius. 

2. Atliekame pratybų 

užduotis. 

3. Meninė veikla, gaminame  

saulutę. Darbeliui atlikti  

reikės spalvoto popieriaus,  

žirklių, klijų. 

 

 

1.Kartu su vaikais aptariame 

kas yra Velykų šventė. 

2.Peržiūrime Jeruzalės 

nuotraukas, padiskutuojame 

apie Jėzaus Kristaus miestą. 

Nuoroda :  

https://www.terragalleria.com

/middle-

east/israel/jerusalem/jerusale

m.html  

3. Atliekame kūrybinį darbelį 

„Viščiukas“ 

4. Atliekame skaičiukų 

užduotis(pasirinktinai). 

1.Supažindiname vaikus su 

informacija, kodėl 

marginame kiaušinius. 

2. Aptariame margučių 

spalvų simboliką.  

3. Skaitome pasakėlę 

„Kiškio margučiai“. 

4. Atliekame kūrybinį 

darbelį „Velykų 

margučiai“ 

Nuoroda :  

https://www.facebook.com

/watch/?v=823983071434

056 

5.  Atliekame užduotis 

apie Velykų simbolius 

(PDF failas įkeltas 

grupėje) 

 

1. Atliekame eksperimentą su 

kiaušiniu ir actu  (visa eiga 

surašyta nuorodoje ) :  

https://www.facebook.com/wat

ch/?v=788858971500426 

2.  Pasirinktinai atliekame 

Velykines spalvinimo užduotis 

(Albumas įkeltas grupėje) 

3.Atliekame rankos lavinimo 

užduotis (raidelės) 

4. Išbandome „smegenų 

mankštą“ 

1. Supažindiname vaikus 

su Velykų tradicijomis 

– margučių ridenimu, 

daužymu.  

2. Atliekame kūrybinį 

darbelį (dekoruojame 

popierinį margutį pagal 

kelias duotas technikas, 

pasirinktinai.) 

3. Atliekame rankos 

lavinimo pratybas  

(skaičiukai.)  

4. Veikla lauke (aplink 

savo namus paieškome 

žolelių, šakelių tinkamų 

margučių marginimui. 

Apžiūrime formas, 

raštus, spalvas. 

Prisirenkame jų) 
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4. Kadangi lobių paieškos 

puikai sekėsi lauke, užduotį 

tęsiame ir ieškome lobių 

namuose       

5.Linksma dainelė 

susipažinti su lietuviškų 

raidžių abėcėle. Nuoroda 

internete: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PFlzQU0GgMY 
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 Konsultacijos teikiamos: 

(Kreiptis į Jolantą) 

I  – 10.00 – 13.00 val. 

II – 10.00 – 13.00 val. 

Konsultacijos teikiamos: 

(Kreiptis į Livetą) 

I  – 9.00 – 13.00 val. 

II – 9.00 – 13.00 val. 

Konsultacijos teikiamos  

(Kreiptis į Livetą) 

III – 10.00 – 13.00 

IV-10.00 – 13.00 

V- 10.00 – 13.00 

 

Konsultacijos teikiamos  

(Kreiptis į Livetą) 

III – 10.00 – 13.00 

IV-10.00 – 13.00 

V- 10.00 – 13.00 
 

Konsultacijos teikiamos 

(Kreiptis į Livetą)  

III – 10.00 – 13.00 

IV-10.00 – 13.00 

V- 10.00 – 13.00 
 

 

 

Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir pateiki iki 

balandžio mėn.11d. FB 

grupėje „TMD Bitutės“ 
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balandžio mėn.11d. FB 

grupėje „TMD Bitutės“ 
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balandžio mėn.11d. FB 

grupėje „TMD Bitutės“ 

Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir pateiki iki 

balandžio mėn.11d. FB grupėje 

„TMD Bitutės“ 

Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir pateiki iki 

balandžio mėn.11d. FB 

grupėje  „TMD Bitutės“ 
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