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Grupės pavadinimas: „Saulučių grupė“ 

Ataskaitą parengė: auklėtoja Ina Nainienė 

 

 
Savaitės tema – „Velykų bobutės dovanos“ 

Siekiamos užduotys: 

1. Mokytis pastebėti gamtos atbudimo ženklus 

2. Pasinerti į Velykų laukimą, dainuojant, šokant, mokantis eilėraščių 

3. Išmokti velykinių žaidimų 

4. Susitvarkyti savo žaisliukus 

5. Išsirinkti margučių marginimo būdą ir jį išbandyti 

 



1. Mokytis pastebėti gamtos atbudimo ženklus 

 
Su vaikais pasikalbėkite, kaip atbunda gamta – vis skaisčiau šviečia saulytė, pradeda augti 

gėlytės, skleidžiasi lapeliai, grįžta paukščiai, prabunda vabzdžiai, visa šeima sodina įvairius 

augalus ir galiausiai mus aplanko nuostabi pavasario šventė – Velykos. Drauge su vaikais 

visą savaitę stebėkite ir fiksuokite gamtos atbudimo 

ženklus, drauge sodinkite augalėlius, juos prižiūrėkite.  

Pasidairykite pro langą ir padiskutuokite su vaiku: Ar yra 

debesėlių? Ar matai saulytę? Kaip manai, ar lauke šilta, ar 

šalta? Ar jau auga žolytė? Diskusija šiais klausimais, 

skatins vaiką pastebėti pavasario požymius gamtoje ir juos 

įvardyti.  

  

Drauge su vaikais pasivaikščiokite lauke ir prisirinkite įvairių šakelių Velykiniam medeliui. 

Kurkite Velykinį medelį, o jį dekoruokite vaikučių sukurtais kiaušiniais. Tiesiog iškirpkite 

kiaušinius iš spalvoto, ar balto popieriaus, tegu vaikas juos nuspalvina, beliks tik juos pakabinti ant 

medelio.  

  

  

Marsiečių mankštelė  - 

https://youtu.be/SpvcUfl0Afs 



1. Mokytis pastebėti gamtos atbudimo ženklus 

Pabandykite pasidaryti antspaudus, pirštukų pagalba ir pasinaudoti vaizduote arba pasigaminkite 

mažą kiškutį Velykiniam stalui.  



1. Mokytis pastebėti gamtos atbudimo ženklus 

O gal norėsite sukurti štai tokį kiškutį, naudodami tualetinio popieriaus rulonėlius ir baltus 

dažus😊 

 

Dainelės: 

„Velykų saulutė“ - https://youtu.be/bWiX6WaIDnw 

„Kiškių Velykos“ - https://youtu.be/NDSTHBbJlPA 

Velykų dainų rinkinys vaikams - https://youtu.be/KeDT-ytaYlY 



2. Pasinerti į Velykų laukimą, dainuojant, šokant, mokantis eilėraščių 
 

Marsiečių mankštelė  -  

https://youtu.be/3LOcjGS_EEg 

 

Pasimokykite Velykinių eilėraštukų! 
Velykos 

Saulė šypsosi pro langą  

spinduliais parėmus dangų. 

Klega paukščiai, gėlės kvepia, 

puošdamos Velykų taką. 

Vėl pavasaris pas mus -  

laikas puošti margučius. 

 

Velykų kiškis 

Eina kiškis takeliu 

Su pintiniu krepšeliu. 

O krepšelyje margučiai, 

Duos kiškelis jų vaikučiams. 

 

Kiekvienam dalins po vieną, 

Kad Velykų šventės dieną 

Būtų linksma ir smagu 

Su kiškučio margučiu. 



2. Pasinerti į Velykų laukimą, dainuojant, šokant, mokantis eilėraščių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiklausykite pasakėlių Velykų tema: 

 

„Pasakojimas apie Velykų Bobutę“ - https://youtu.be/Gxj8Nu0xFqc 

„Vėlykės margučiai“ - https://youtu.be/iXLFBTbDNVk 

„Margučiai“ - https://youtu.be/HVRXL8o-hfw 

„Kaip kiškučiai ruošiasi Velykoms“ - https://youtu.be/xCthmJqXsuc 

„Mamutėlės Pasakėlės: Velykos su Mango ir Tango“ - https://youtu.be/goyvv-jfvho 

„Viščiuko istorija“ - https://youtu.be/VRqudbgayuc 

 

Linksmai dainuokite: 

 

„Geltoni kamuoliukai“ - https://youtu.be/4EwAwLOgMlU 

„Margučiai“ - https://youtu.be/XdVJp_ygheo 

„Zuikiai“ - https://youtu.be/jyc9XBsDGts 

 

Pašokite su ančiukais: 

„Ančiukų šokis“ - https://youtu.be/8gRw_K1Q2A4 

 

Atsipalaiduokite ir įsiklausykite: 

F. Šopenas „Pavasario valsas“ - https://youtu.be/dN1XUV6QclU 

Paukščių balsai - https://youtu.be/IMXD4h5w8D8 



2. Pasinerti į Velykų laukimą, dainuojant, šokant, mokantis eilėraščių 

 

Sukurkite  instrumentą „Velykinis barškutis“ 

Jums reikės: Kinder plastikinių kiaušinių, plastikinių šaukštų, lipnios juostos, 

grikių/ryžių/žirnių ar kitų kruopų, stambios druskos ar smulkių karoliukų, įvairių spalvų 

markerių, žirklių. Kuo priemonės bus ryškesnės, įvairesnių spalvų, tuo barškutis bus 

spalvingesnis.  

Kaip daryti: į Kinder plastikinį kiaušinį įberkite pasirinkę tik vienos rūšies medžiagą, pvz.: 

tik grikius, tik žirnius, tik druską ar kt.  Jį sandariai uždarykite. Įdėkite tarp dviejų šaukštų. 

Šaukštų kotelius ir galvutes tvirtai apvyniokite lipnia juosta. Jeigu lipni juosta bespalvė, 

barškutį numarginkite – nuspalvinkite markeriais. Štai - instrumentas jau pagamintas. 

Pasidžiaukite juo. Išbandykite, kaip jis skamba – pamuzikuokite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



3. Išmokti velykinių žaidimų 

 
Marsiečių mankštelė  -  

https://youtu.be/CnXkopDxOTU 

 

Velykos – stebuklinga pavasario, atgimimo ir džiaugsmo šventė, kuri neįsivaizduojama be 

smagių žaidimų. Štai keletas jų Jūsų Velykų šventei. 

 

Margučių slėpynės 

Kaip žaidžiama? Vaikai ieško paslėptų margučių, o žaidimo vedėjas sako „šilta“ arba 

„šalta“. Jei tik orai leidžia, šį žaidimą smagiausia žaisti lauke, tačiau margučius galima 

išslapstyti ir namuose. 

Kas laimi žaidimą? Žaidimas baigiamas likus keturiems žaidėjams, laimi tas, kuris surenka 

daugiausia kiaušinių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiaušiniavimas pievoje 

Kaip žaidžiama? Smagiausia šį žaidimą žaisti lauke, bet jei oro sąlygos netinka, galima ir 

didesnėje patalpoje. Išdėliokite kuo daugiau kiaušinių kuo didesniame plote. Žaidimo tikslas - 

surinkti kuo daugiau kiaušinių. 

Kas laimi žaidimą? Žaidimą laimi tas, kuris margučių surenka daugiausiai. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Išmokti velykinių žaidimų 

 

Margučių bukynės 

 

Kaip žaidžiama? Šį žaidimą tikrai žinote ir žaidžiate, tik tradicinis pavadinimas mažiau 

žinomas. Bukynių metu tikrinamas kiaušinio stiprumas – vienas laiko kiaušinį delne, o kitas 

daužia. 

Kas laimi? Laimi tas, kurio kiaušinis neskyla arba lieka sveikiausias. Beje, seniau šį žaidimą 

žaisdavo beveik vien vyrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margučių ridenimas 

 

Kaip žaidžiama? Margučius ridename nuo iškelto medinio (arba kitokio) lovelio. Jeigu 

ridenant jūsų kiaušinis liečia kitus margučius, šie margučiai atitenka ridenančiam. Buvo 

tikima, kad taip pažadinami žalčiai, gyvatės. Jie pradeda šliaužioti, kutena žolę bei kitus 

augalus ir taip juos pabudina. Šis žaidimas gali tęstis iki begalybės, tad galite susigalvoti jums 

tinkančią varžybų sistemą: riboti „kėlinių“ trukmę, rengti atkrentamąsias varžybas vienas 

prieš vieną (ar du prieš du). 

Kas laimi žaidimą? Laimi tas, kuris susirenka daugiausiai margučių. Tas, kurio margutis 

nurieda toliausiai ir lieka kitų nepaliestas, gali gauti specialų prizą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Išmokti velykinių žaidimų 

 

Margutis šaukšte 

Kaip žaidžiama? Pasidalijama į komandas, kurios dalyvauja velykinių kiaušinių nešimo 

estafetėje. Galima nešti tiek margutį, tiek žalią kiaušinį. Kiaušinis nešamas įdėtas į šaukštą – 

tai ne menkos koordinacijos reikalaujanti užduotis! Kiekvienas komandos narys turi kuo 

greičiau nuo starto linijos iki kitame gale esančio krepšio nunešti kiaušinį, kuo greičiau grįžti 

atgal ir perduoti šaukštą („estafetės lazdelę“) kitam komandos nariui. 

Kas laimi žaidimą? Laimi greičiausiai įveikę estafetę, tačiau užduotį galite pasunkinti: skirti 

po tašką už kiekvieną sveiką margutį, plius vieną tašką už greitį. Tokiu atveju laimi komanda, 

surinkusi daugiau taškų. 

 

 

 

 

 

 

Kiaušinukų žvejyba 

 

Kaip žaidžiama? Šis žaidimas puikiai tinka šiltai Velykų dienai, tačiau jį galite žaisti ir 

namuose, tiesiog naudokite mažesnį indą ir griebimo įrankį. Suberkite į vandens pripildytą 

baseiną, vonelę ar dubenį plastikinius kiaušinius, kuriems išgriebti naudojamas tinkliukas, 

virtuvinis sietelis ar tiesiog šaukštas. Užduotis vaikui – kuo greičiau išgriebti visus (arba tam 

tikros spalvos) kiaušinukus. 

Kas laimi žaidimą? Žaidimą laimi greičiausiai iš vandens išgriebęs kiaušinukus (galite 

naudoti telefone esantį chronometrą). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Išmokti velykinių žaidimų 

Margučių sukimas 

Kaip žaidžiama? Visi žaidėjai pasiima po margutį, susėda ant žemės ar prie stalo ir vienu 

metu įsuka margučius bei greitai patraukia rankas. 

Kas laimi žaidimą? Belieka stebėti – kieno margutis suksis ilgiausiai, tas ir laimės! 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prašau, pasidalinkite žaidimų idėjomis – kokius žaidimus žaidžiate per Velykas, gal turite jau 

tradicija tapusių šeimos žaidimų, kuriuos išbandote per kiekvienas Velykas.  

 

 

 

 

Ar ridenate margučius? Jei taip, kokį margučių 

ridenimo lovelį naudojate – gal savo 

pagamintą? Pasidalinkite nuotraukomis!  

 

 

 

 

  

 



3. Išmokti velykinių žaidimų 

O kol dar tik laukiame Velykų, siunčiu idėjas, kokias priemones galima pasigaminti, 

žaidimams namuose Velykų tema.  



4. Susitvarkyti savo žaisliukus 

Mankštelė vaikams – 

https://youtu.be/Veb2aqddbbk 

Didysis  ketvirtadienis – švaros diena! 

Išsiplauname žaisliukus ir padedame tėveliams tvarkytis😊   

 

Su vaiku pavartykite knygeles apie naminius paukštelius – juos įvardykite, pamėgdžiokite.  

Atlikite kelis eksperimentus su kiaušiniais : 

https://youtu.be/D6gqy67ioRM 

 

https://youtu.be/J75oNGTWwaE 

 

 



4. Susitvarkyti savo žaisliukus 

Sukurkite viščiuką – geltonos spalvos guašą uždėkite ant popieriaus lapo ir šakute stumkite į 

visas puses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dar viena idėja! 

Kiaušinis iš siūlų 

Reikia: 

-bet kokios spalvos siūlo; 

-lipalo praskiesto vandeniu; 

-baliono; 

-tampomo popieriaus (būtų geriau jei spalva butu panaši į siūlo spalvą); 

-dirbtinės gėlytės ar drugelio papuošimui 

  

Siūlą išmirkome lipale. Išmirkytu siūlu apvyniojame balioną. Palaukiame kol išdžius (tai gali 

trukti net kelias dienas). Balioną atsargiai susprogdiname ir atsargiai išimame. Tada kaip nors 

gražiai prilipdome tampomą popierių prie mūsų pagaminto kiaušinio ir ant tampomo 

popieriaus prilipdome gėlytę ar drugelį.  Baigta!  



5. Išsirinkti margučių marginimo būdą ir jį išbandyti 

 Mankštelė vaikams – 

https://youtu.be/Veb2aqddbbk 

Vaikučiai, nepamirškite padėti tėveliams marginti margučius!  

Štai kelios įdomesnės kiaušinių marginimo idėjos! 

KIAUŠINIŲ MARGINIMAS VAŠKINĖMIS KREIDELĖMIS 

Jums reikės:  

Kiaušinių 

Vaškinių kreidelių 

Rėžtuko/drožtuko (kreidelei skusti) 

 

 

 

Kaip gaminti: 

Išvirkite kiaušinius (neatvėsinkite). Kad neatvėstų ir būtų sausi, galite laikyti karštoje 

orkaitėje. Kreidele pieškite ant karšto kiaušinio – kreidelė ims lydytis. Ant kiaušinio galite 

barstyti ir kreidelių drožles. Kreidele išmargintus kiaušinius palikite atvėsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Išsirinkti margučių marginimo būdą ir jį išbandyti 

 

LIPNIOS JUOSTOS TECHNIKA 

Jums reikės: 

Kiaušinių  

Elektros izoliacinės juostos (apie 5mm pločio) 

Maistinių dažų 

Baltojo acto 

Popierinių rankšluosčių 

 

Kaip paruošti dažų tirpalą: 

Į stiklinę karšto vandens įpilkite arbatinį šaukštą baltojo acto ir suberkite dažus.  

Kaip gaminti: 

Išvirkite ir atvėsinkite kiaušinius. Su izoliacine juosta sukurkite kiaušinio raštą, pavyzdžiui, 

apvyniokite jį spirale. Panardinkite kiaušinį į dažų tirpalą, pavyzdžiui geltoną, palaukite, kol 

įgaus norimą atspalvį. Nusausinkite kiaušinį popieriniu rankšluosčiu ir nulupkite izoliacinę 

juostą. Užklijuokite kitą, tokio paties dydžio izoliacinės juostos gabaliuką. Jei iš pradžių 

vyniojote spirale, dabar vyniokite taip pat tik priešinga kryptimi. Panardinkite kiaušinį į kitos 

spalvos dažų tirpalą, pavyzdžiui, mėlyną ir palaukite, kol įgaus norimą atspalvį. Dar kartą 

nusausinkite kiaušinį ir nulupkite izoliacinę juostą. Jei norite, pridėkite ranka rašytų užrašu. 

Taip pat paeksperimentuokite ir su kitomis spalvomis bei izoliacinės juostos raštais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURBULINĖS PAKAVIMO PLĖVELĖS TECHNIKA 

Jums reikės: 

Kiaušinių 

Burbulinės pakavimo plėvelės 

Akrilinių dažų (tinka perlamutriniai dažai) 

Kaip gaminti: 

Išvirkite ir atvėsinkite kiaušinius. Dažais ištepkite burbulinės pakavimo juostos paviršių. 

Laikydami kiaušinį už galų, paridenkite jį per dažais išteptą plotą. Palaukite, kol dažai 

išdžius. Jei norite, pakartokite viską su kita spalva. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Išsirinkti margučių marginimo būdą ir jį išbandyti 

GOFRUOTO KARTONO SKIAUTELĖS TECHNIKA  

Jums reikės: 

 Kiaušinių   

Gofruoto kartono 

Akrilinių dažų (čia taip pat puikiai tinka perlamutriniai dažai) 

Kaip gaminti: 

Išvirkite ir atvėsinkite kiaušinius. Nelygų kartono paviršių ištepkite dažais. Laikydami 

kiaušinį už galų, paridenkite jį per kartoną. Palaukite kol dažai išdžius. Jei norite, pakartokite 

viską su kita spalva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELYKŲ IDĖJA – KIAUŠINIAI SU VEIDUKAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O KAIP JŪS MARGINATE KIAUŠINIUS VELYKOMS? LINKIU, KAD KIAUŠINIŲ 

MARGINIMAS TAPTŲ SMAGIA VEIKLA TIEK TĖVELIAMS, TIEK VAIKUČIAMS, O JŪSŲ 

NUMARGINTAS KIAUŠINIS BŪTŲ PATS STIPRIAUSIAS! GEROS NUOTAIKOS, 

SPALVOTŲ IR STIPRIŲ MARGUČIŲ! 

 


