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• Susipažins su Vėlykų švente, 

aptars kaip ir kodėl ji yra 

švenčiama. 

• Pratybos – lavins ranką 

braižydami įvairias linijas, 

atpažins ir sujungs tokius 

pačius objektus. 

• Sužinos apie pagrindinį 

vėlykų akcentą – kiaušinį, 

kodėl jie dažomi, sužinos 

kokius žaidimus žaidžia per 

Vėlykas su jais. 

• Pratybos – išmoks surasti 

vienodus objektus, iš 

sumaišytų lapelių sudės 

vieną paveikslą. 

• Kurybinis darbelis – lavins 

smulkiosios motorikos 

įgudžius, lavins vaizduote.  

• Pratybos – įtvirtins žinias apie 

spalvas, išmoks jas atskirti ir 

nuspalvinti nurodytomis 

spalvomis. 

 

• Sužinos apie Didijį 

Vėlykų tridienį -  

ketvirtadienį, penktadienį 

ir šeštadienį, ką jie 

reiškia.  

• Sportinė užduotėlė – 

išsitraukti vieną iš duotų 

lapelių kas keleta valandų 

ir atlikti pratimus 

• Pratybos – praktikuotis 

kirpti, klijuoti- lavinti 

vaizduotę. 

Sužinos, kokiais būdais galima 

dažyti kiaušinius, kartu su 

tėvais dažys kiaušinius. 

Sportinė užduotėlė kartu su 

tėvais sušokti bent kelis šokius  

Pratybos – išmoks išrinkti ir 

apibraukti kas nepriklauso, 

įsižiūrėję į paveikslėlį sugebės 

atsakyti į klausimus. 

V
ei

k
lo

s,
 u

žd
u

o
ty

s 

1. Su tėveliais paklausyti 

vaikiškos radio laidos apie 

vėlykas 

(https://www.youtube.co

m/watch?v=TCLIUBmiD

ZQ)  
2. Pratybos -  iš duotų skaidrių 

sujungti taškus, surasti 

vienodus margučius, kiškius. 
3. Kūrybinis darbelis: spalvinti 

velykų kiškelį štampuojant 

kempinėle. 

        
 

 

1. Iš skaidrių suprasti, kodėl 

pagrindinis Vėlykų akcentas 

kiaušinis, kodėl jie yra dažomi, 

kokie yra vėlykiniai žaidimai, 

išmoks juos žaisti. 

2. Pratybos – iš duotų 

paveiksliukų atrasti vienodus, 

iškirpti paveiksliuką 

juostelėmis, paskui jas 

sumaišius, sudelioti į 

paveiksliuką. 

3. Kūrybinis darbelis: 

gaminame velykinius atvirukus. 

          
 

 

1. Kartu su tėveliais padaryti 

Vėlykų medelį ar šaką, papuošti ją 

vėlykiniais simboliais. 

2. Pratybos – duotus paveiksliukus 

nuspalvinti būtent tokiom spalvom, 

kokios parašytos, atskirti spalvas, 

stengtis nuspalvinti neišlendant iš 

linijų.  

3. Kuriame velykinę kompoziciją. 

 

 

1. Iš duotų skaidrių susipažint 

su Didžiuoju Vėlykų tridieniu, 

iš duotų lapelių vis po vieną 

išsitraukti ir atlikti sportinius 

pratimus. 

2. Pratybos – iškirpti ir 

suklijuoti kiškelį, su pirštukais 

nudažyti spalvotai kiaušinį. 

 

 

       
 

 

Iš duotų skaidrių susipažinti, 

kokiais būdais galima dažyti 

kiaušinius, pagalvoti, kokių 

būdų dar žino. Sportinei 

užduočiai per Youtube 

platformą pasileis šokius  pvz 

(https://www.youtube.com/wat

ch?v=IxF0iayJR-s), stengsis 

juos atkartoti. 

Pratybos -  iš pateiktų objektų 

išrinkti ir apibraukti, kokių 

prašoma, iš pateiktų vienodų 

paveikslėlių išrinks, kuris 

kitoks, įsižiūrėję į paveikslėlį 

atsakyti į klausimus. 
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 Veiklos nuotraukos talpinamos į 

privačią „Facebook“ grupę arba 

atsiunčiamos asmeninę žinute iki 

balandžio 11 dienos. 
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 Konsultacijos tėvams teikiamos 

privačiu telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 10:00 – 

12:00 val. Arba  

15:00-16:00 val. 
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