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ŽIRNIUKŲ gr. 
 

Ataskaitą parengė: auklėtoja Larisa Zenkevičienė 



Savaitės tema: „Rieda, rieda margučiai“. 
Siekiamos užduotis:  

 Lavinti vaikų vaizduotę, skatinti tyrinėti ir pažinti.  

 Lavinti vaikų rankos ir akies koordinaciją, smulkiąją motoriką, sakytinę kalbą. 

 Lavinti loginį ir erdvinį mąstymą, smulkiąją motoriką. 

 Skatinti vaikus domėtis gamtine aplinka, noro ją tyrinėti ir pažinti. 

 Lavinti vaikų kūrybiškumą.  

  

 



Pirmadienis.  

Laba diena, „Piratų mankšta“ ir mankštelė „Perlice – Tiki Tiki Room“, vaikučiai jau išbandė, siūlau pabandyti pasimankštinti su „Galva Pečiai Keliai 

Pirštai - Mankštos Dainelė | Mažylio TV“. 

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4 

Taip pat galite kartu pabandyti naują pirštų žaidimą „Blynų kepimas“. 

https://www.youtube.com/watch?v=MMesZyFthcI&list=PL75rOx7K-2kAN3goVfLz1Os2asMEwjRnG 

Savaitės tema: „Rieda, rieda margučiai“. 

Tikslas:  Pastebėti pavasario požymius, nusiteikti Velykų laukimui, ruoštis joms 

Velykos – gamtos pabudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė.  

Artėjančią savaitę praneša šiltus orus, greičiausiai Jūs su vaikais daug laiko praleisite lauke. Kad vaikams būtų linksmiau, galite paimti su savimi iš 

anksto paruoštus trafaretus (siunčiu priedą) ir paeksperimentuoti su vaikais.  

Siūlau paklausyti paukščių garsus, gal išeidami pasivaikščioti vaikai atpažintų vieną, kitą paukštelį iš garso. 

„Lietuvos Paukščiai - Atspėk Koks Tai Giesmininkas 1 🇱🇹“ 

https://www.youtube.com/watch?v=SNigsQ4Uf_0 
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Antradienis. 

Laba diena, kartokite su vaikučiais pirštų žaidimą „Blynų kepimas“. 

https://www.youtube.com/watch?v=MMesZyFthcI&list=PL75rOx7K-2kAN3goVfLz1Os2asMEwjRnG 

Įjunkite mankštelę  „Galva Pečiai Keliai Pirštai - Mankštos Dainelė | Mažylio TV“, kad vaikučiai judėtų.  

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4 

Šioje nuorodoje yra 11 Vytauto V. Landsbergio pasakų, visos pasakos iš knygos „Kiaušinių pasakos“ (čia yra grojaraštis).  

https://www.pakartot.lt/album/trys-eiluotos-pasakos-zuveliukas-undinas-kiausiniu/kiausiniu-pasakos-12  

Velykų belaukiant galite su vaikais pažiūrėti filmuką: „Kakė Makė ruošiasi Velykoms. Ką pasakė Kakė Makė?“ 

https://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA 

Kartu su Kake Make galite padaryti kiškutį, arba padaryti Velykinę atvirutę (siunčiu priedą) kurią vaikai su džiaugsmu galės padovanoti močiutei 
arba seneliui.    
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            Čia parodyta, kaip reikėtu padaryti atvirute: 

 



Trečiadienis.  

Laba diena, kartokite su vaikučiais pirštų žaidimą „Blynų kepimas“ ir 

https://www.youtube.com/watch?v=MMesZyFthcI&list=PL75rOx7K-2kAN3goVfLz1Os2asMEwjRnG 

mankštelę  „Galva Pečiai Keliai Pirštai - Mankštos Dainelė | Mažylio TV“.  

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4 

Paklausykite dainelės:  

„Zuikiai - Dainelės Vaikams Lietuviškai | Mažylio TV“ 

https://www.youtube.com/watch?v=jyc9XBsDGts 

Siunčiu priedą, kuriame rasite kelias lengvas užduotėles vaikams: 

 Nuveskite kiškutį iki margučių; 

 Papuoškite kiškutį ir jo margutį (galima nuspalvinti, priklijuoti iš spalvoto popieriaus skrituliukus, papuošti su plastilinu (modelinu). 

Manau, kad vaikučiai pasiilgo muilo burbulų. Namu sąlygomis labai lengva juos padaryti, manau visko ko reikės jūs turėsite po ranka. 

Jums reikės: 

Kilpinio rankšluosčio; žirklių; gumytės, tuščio plastmasinio butelio; indų ploviklio; lėkštės arba dubenėlio. 

Atskirai įkėliau nuotraukas, kaip tai padaryti. 

Nuorodos išsiustos telefonu: kūno kultūra namų sąlygomis 2. 

https://youtu.be/K8oq8fk1ToY 
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Ketvirtadienis.  

Laba diena, kartokite su vaikučiais pirštų žaidimą „Blynų kepimas“ ir 

https://www.youtube.com/watch?v=MMesZyFthcI&list=PL75rOx7K-2kAN3goVfLz1Os2asMEwjRnG 

mankštelę „Galva Pečiai Keliai Pirštai - Mankštos Dainelė | Mažylio TV“.  

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4 

Vaikščiodami lauke prisirinkite įvairių šakelių. Klauskite vaikų kokios spalvos lapeliai? Kiek ant šakos kačiukų? Ir pan. Kartu sau vaikais galite 
padaryti puokštę, kuri papuoš Jūsų namus.  

KIŠKIO GAUDYNĖS 

Pažaiskite aktyvų žaidimą. Žaidimas toks pats, kaip paprastos gaudynės, bet reikia ne bėgioti, o šokinėti.  
Kad būtų linksmiau, galite pasigaminti kiškio ausis (siunčiu priedą). Apklijuok kiškio ausytes vatos gabalėliais. 

Siunčiu pora nuotraukų iš kurių labai paprasta padaryti vaikams dėliones. 

Muzikos vadovė atsiuntė dainelių vaikams, siunčiu Jums.  

https://drive.google.com/file/d/1IereyYH-U2BlMc0dHy2J-14Pgvl7nO4Y/view?usp=drive_web 

 

https://drive.google.com/file/d/11YaEDc0br3qg3qmrhr_5SfBSYpFznNg0/view?usp=drive_web 
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Penktadienis.  

Kartokite su vaikučiais pirštų žaidimą „Blynų kepimas“ ir 

https://www.youtube.com/watch?v=MMesZyFthcI&list=PL75rOx7K-2kAN3goVfLz1Os2asMEwjRnG 

mankštelę „Galva Pečiai Keliai Pirštai - Mankštos Dainelė | Mažylio TV“.  

https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4 

Pagrindinis Velykų simbolis – kiaušinis. Ruošdamiesi šventei visi marginame kiaušinius. Yra daug įvairių būdų, kaip galima 
dekoruoti margučius. Vaikai taip pat gali prisidėti ir su Jūsų pagalba nudažyti margučius. Tai labai lengvas ir paprastas būdas: 

Jums reikės:  

Virtų kiaušinių, geriausiai baltų; vienkartinio rankšluosčio lapelių; maistinių arba kiaušinių dažų; kanceliarinės gumytės ar siūlo; 
pipetės arba arbatinio šaukštelio; purkštuko su vandeniu. 

Procesas labai paprastas, bet kartu labai įdomus ir vaikus smagiai įtraukiantis. Virtą kiaušinį reikia įvynioti į vienkartinio 
rankšluosčio lapelį, viršuje kanceliarine gumyte ar siūlu gerai sutvirtinant - kiaušinis viduje turi būti labai gerai apspaustas 
servetėlės. Tuomet pipete ar tiesiai iš šaukštelio lašinate skirtingų spalvų dažus mažais taškeliais, kol padengiate visą servetėlę. 
Tuomet viską dar lengvai padengiate vandeniu - tą geriausiai padaryti smulkia dulksna purškiančiu vandens purkštuvėliu. Ir 
tuomet belieka šiek tiek palaukti, kol dažai įsigers - priklausomai nuo to, kokio ryškumo ir koncentracijos dažus naudosite, gali 
užtrukti nuo 5 minučių iki pusvalandžio, nors galima laukti ir kol servetėlė visai išdžius. Tačiau iš patirties pasakysiu - tiek tikrai 
bus sunku išlaukti, nes kiaušinio išvyniojimas iš servetėlės yra ne ką mažiau smagi ir jaudinanti proceso dalis, todėl vaikai ilgai 
tikrai neišlauks. Kiaušiniai gaunasi tikrai gražūs, netikėti, įvairių raštų. 

                                                                                                                                                                                                              Gražios Jums ir šiltos šventės  
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ŠILTŲ IR GRAŽIŲ ŠV. VELYKŲ!  

 


