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IKIMOKYKLINIO UGDYMO (1,5-2 METŲ) GRUPĖS „EGLAITĖS“ VEIKLOS PLANAS 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio 6 d. 
– balandžio  

10 d. 
 

„Ried, ried -
margi 

margučiai“ 

1.Vaikai toliau pro langą stebės vis labiau bundančią gamtą 
žaliuojančią žolę, šviečiančią saulę, žydinčias gėles. Prisimins žalią 
(žalia kaip žolytė), geltoną (geltona kaip viščiukas) spalvas.  
2. Klausysis suaugusiųjų pasakojimo apie Šv. Velykų šventę, kad 
laukiant jų, reikia dažyti kiaušinius. Stebės margučius 
paveikslėliuose, knygutėse, kompiuterio ar telefono ekrane. 
Pamatys, kaip tėveliai namuose dažo kiaušinius. Patys pabandys 
dažyti. 
3. Tyrinės kiaušinius. Palies natūralų kiaušinį – gali riedėti kaip 
kamuoliukas, kietas, bet gali greitai sudužti. Atliks bandymą: 
nuridens nuo stalo virtą ir nevirtą kiaušinį. Išgirs krintančio 
kiaušinio (virto ir nevirto) garsą. Pamatys, kas atsitiko. Pabandys 
kartu su mama nulupti virtą kiaušinį. Pamatys ir skirs virto nulupto 
kiaušinio spalvas: balta, geltona. Paragaus. Vartos įvairius 
garsažodžius: tekšt tekšt, klekšt, bum bum, bar bar ir kt.  
4. Lygins įvairaus dydžio margučius - didelis, mažas. Paslėps, suras, 
dėlios (ant stalo, po dubenėliu, į lėkštutę ir pan.). Skaičiuos -  vienas 
margutis, daug margučių.  
5. Mėgausis suaugusiųjų žaidinimais:  
- mama/tėtis atsistoję ir pastatę vaiką ant savo kojų linguojasi į šalis 
ir sako: „Kyku, kyku lyg Velykų“ (pagal pateiktą instrukciją); 
- mama/tėtis ant kelių pasisodina vaiką ir jodina: „Josim josim į 
turgelį“ (nuoroda) 
- mama/tėtis paima vaiką už pažastų ir supa jį tarp kojų: „Upa upa, 
ką čia supa“ (pagal pateiktą instrukciją).  
6. Rūšiuos skirtingas pupeles iš indo į indą. Segs skalbinių segtukus 
aplink dubenėlio kraštą. Teps plastiliną pirštuku ant kiaušinio 
formos trafareto. Vers makaronus ant virvutės. 

https://www.youtube.com/watch?v=dFJmLQ6rnaA 
– „Josim josim į turgelį“ 
https://www.youtube.com/watch?v=CUsvwmkFWr
s – „Du gaideliai“ 
https://www.youtube.com/watch?v=jKSdggztmsA 
– „Aš turėjau gaidį“ 

https://www.youtube.com/watch?v=dFJmLQ6rnaA
https://www.youtube.com/watch?v=CUsvwmkFWrs
https://www.youtube.com/watch?v=CUsvwmkFWrs
https://www.youtube.com/watch?v=jKSdggztmsA


7. Įvairiais antspaudėliais antspauduos (margins) iš balto popieriaus 
iškirptą kiaušinio trafaretą: 
- pirštukais, juos pamerkus į dažus; 
- vatos rutuliuku (iš vatos padaromas rutuliukas, jis susegamas  
skalbinių segtuku, vaikai merks jį į dažus ir antspauduos); 
- bulvėmis (bulvė perpjaunama pusiau, ant abiejų puselių peiliu 
išraižomi raštai, vaikai teps dažus ant bulvės ir antspauduos).  
8. Klausysis meninio ugdymo mokytojos paruošto muzikinio 
pasisveikinimo saulytei (vaizdo įrašas) ir parinktų dainelių: „Du 
gaideliai“ (nuoroda); „Aš turėjau gaidį“ (nuoroda), bandys pritarti 
rankų ir kojų judesiais, barškinant, stuksenant kokiu nors daiktu.  
9. Toliau savarankiškai valgys ir gers iš puoduko, naudosis stalo 
įrankiais. Pratinsis būti be sauskelnių ir prašytis ant puoduko. 
Suaugusiojo padedami, plaus rankas, naudosis rankšluosčiu. 
10. Aktyviai pajudės, atlikdami atitinkamus veiksmus pagal žodžius: 

Put-put-put-put, kud-kudakšt – (mojuos rankytėmis) 
Kojeles kilnokit (kilnos kojeles) 

Cip-cip-cip-cip, cip-cip-cip. 
Cip-cip-cip-cip, cip-cip-cip. 

Put-put-put-put, kud-kudakšt - (mojuos rankytėmis) 
                Peršokim per šiaudą (šokinės abejomis kojomis) 

Cip-cip-cip-cip, cip-cip-cip. 
Cip-cip-cip-cip, cip-cip-cip. 

Put-put-put-put, kud-kudakšt (mojuoja rankytėmis) 
Lįskim mamai po sparneliu (atsitūps). 

11. Eis pritupiant ir šokinėjant, ant pirštų galų, vietoje, išlaikant 
pusiausvyrą. Atsisėdus ridens kamuoliuką į tolį. 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (2-3 METŲ) GRUPĖS „KRIAUKLYTĖS“ VEIKLOS PLANAS 

Data Tema Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio 6 d. 
– balandžio  

10 d. 
 

„Rid rid rid 
margi 

margučiai“ 

1. Vaikai susipažins su gražiausia pavasario švente – Velykomis. 
Turtins Velykų šventės vaizdinius, stebės, kaip puošiami namai, 
domėsis margučių dažymu, margučių ridenimu, žaidimais ir 
valgymu.  

https://www.vaikams.lt/pasakos/vistyte-ir-
gaidziukas.html - pasakos tekstas 
https://www.youtube.com/watch?v=iKTm0w6Jm1
E – audio įrašas 
 

https://www.vaikams.lt/pasakos/vistyte-ir-gaidziukas.html
https://www.vaikams.lt/pasakos/vistyte-ir-gaidziukas.html
https://www.youtube.com/watch?v=iKTm0w6Jm1E
https://www.youtube.com/watch?v=iKTm0w6Jm1E


2. Žiūrės paveikslėlius apie paukštelius, zuikučius, gėlytes, vištytes, 
gaidelius. Sužinos, iš kur atsiranda kiaušinis. Žiūrės knygutes, 
mokysis aiškiai tarti žodelius: zuikis, gaidys, višta, kiškis ir kt.                            
3. Klausysis kūrinėlių: lietuvių liaudies pasakų „Vištytė ir 
gaidžiukas“ (nuoroda – pasakos tekstas) bei „Katinėlis ir gaidelis“ 
(nuoroda – audio įrašas), Z. Gaižauskaitės eil. „Ei, Velyke!“ (pagal 
pateiktą medžiagą). Dėmesingai klausysis, supras, aptars, atsakys į 
klausimus. 
4. Žiūrės pasaką „Viščiuko istorija“, atpažins pagrindinius veikėjus, 
juos įvardins, pastebės jų spalvas (nuoroda – filmas).  
5. Dažys, pieš, aplikuos kiaušinius, viščiukus, zuikučius (pagal 
pateiktą medžiagą). Suras raudoną, mėlyną, geltoną ir žalią spalvas, 
bandys jas įvardins. Darbelius kaups aplanke, sugrįžus į darželį, 
atneš draugams pasigrožėti.  
6. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktų dainelių 
„Žvirblio puota“ (nuoroda – dainelė) ir „Laukiame Velykų“ (vaizdo 
įrašas). Bandys dainuoti, palydėdami savo dainavimą judesiais. 
7. Žais įvairius žaidimus: „Kur pasislėpė zuikutis“, „Surask 
margutį“, „Kiaušinio nešimas šaukšte“, „Numušk margutį“ ir kt. 
(pagal pateiktas instrukcijas). 
8. Žais žaidimus su kamuoliu „Pataikyk į vartelius“ (praridens 
kamuolį pro kėdės apačią), „Atšokavo zuikutis“ (šokinės abiem 
kojomis vietoje ir lengvai judant pirmyn, peršoks per kliūtį padėtą 
ant grindų, nušoks nuo 10 – 20 cm. aukščio daiktų). 
9.  Laikysis higienos reikalavimų: taisyklingai plaus rankas su muilu, 
mokysis taisyklingai plautis dantukus, pratinsis savarankiškai 
apsirengti, nusirengti, susitvarkyti savo žaisliukus. 

https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc 
– filmas 
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA 
- dainelė 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-4 METŲ) GRUPĖS „ŽUVYTĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „VELYKĖS KIŠENĖS PILNOS MARGUČIŲ“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio 6 d., 
pirmadienis 

„Višta ir 
viščiukai“ 

1.Vaikai mankštinsis pagal „Marsiečių mankštą“ (nuoroda - 
mankšta). 
2. Stebės naminius paukščius: vištą ir viščiuką. Aptars jų išvaizdą, 
palygins tarpusavyje (nuoroda – višta ir viščiukai), paklausys garsų 

https://www.youtube.com/watch/v=SpvcufI0Afs- 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=Vfu8Gp4RoaI 
– višta ir viščiukai 

https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA
https://www.youtube.com/watch/v=SpvcufI0Afs-
https://www.youtube.com/watch?v=Vfu8Gp4RoaI


ir pabandys pamėgdžioti (nuorodos – kudakuoja višta, cypsi 
viščiukai). Bandys atspėti nematydami, iš klausos, kas „kalba“. 
3. Antspauduos pirštukais ir sukurs meninį darbelį „Viščiukas“ 
(nuoroda - darbeliai). 
4. Klausysis meninio ugdymo mokytojos atliekamos dainelės 
„Laukiame Velykų“, įsimins žodžius ir dainuos kartu bei palydės 
savo dainavimą ritmiškais judesiais  (vaizdo įrašas).  

https://www.youtube.com/watch?v=zra3SOgAsyg 
– kudakuoja višta 
https://www.youtube.com/watch?v=pf7OzWEB1G
k – cypsi viščiukai 
https://www.gimtadieniomuge.lt/vaiku-velykos-
kuriame-mielus-visciukus/ - darbeliai 
 

Balandžio 7 d., 
antradienis 

„Viščiuko 
istorija“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Klausysis ir stebės pasaką „Viščiuko istorija“, atpažins paukščius, 
susipažins su kitais gyvūnais, sužinos, kad višta deda kiaušinius, iš 
jų išsirita viščiukai (nuoroda – pasaka). 
3. Pakartos meninio ugdymo mokytojos mokytą dainelę „Laukiame 
Velykų“ (vaizdo įrašas).                              
4. Iš plastilino lipdys „trupinėlius“, „grūdelius“ paukšteliams, volios 
plastiliną į mažus rutuliukus. Jei neturi, kartu su mama pasigamins 
naminį plastiliną (nuoroda – plastilinas) arba druskinę tešlą (2 
puodeliai miltų, 1 puodelis druskos, 1 stiklinė vandens ir 1 šaukštą 
krakmolo). 

https://www.youtube.com/watch/v=SpvcufI0Afs- 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc
&t=2s – pasaka 
https://www.youtube.com/watch?v=cf_6c9D2KCc
&t=9s - plastilinas 
 
 

Balandžio 8 d.,  
trečiadienis 

„Margučiai“ 1. Klausysis dainelės „Velykų rytas“, pašoks, judesiais emocingai 
atliepdami jos nuotaiką, tempą (nuoroda – dainelė). 
 2. Prisimins, iš kur atsiranda kiaušinis. Apžiūrės natūralų kiaušinį, 
palies jį, aptars kiaušinio formą, spalvą, dydį, aptars, kur laikomi 
kiaušiniai namuose. Suskaičiuos, kiek šaldytuve yra kiaušinių. 
Sužinos, kad Velykų šventei reikia marginti kiaušinius. 
3. Stebės filmuką „Margučiai“ ir įtvirtins savo gebėjimus skirti 
spalvas, sužinos, kad margučiai gali būti įvairių spalvų (nuoroda – 
margučiai). 
4. Antspauduos ant popieriaus su bulve margučius. Aptars, kokias 
spalvas panaudojo, kiek sukūrė „margučių“ (nuoroda – dailė). Patys 
nupieš tiek kiaušinukų, kiek pasakys mama/tėtis. 

https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg - dainelė 
https://www.youtube.com/watch?v=HVRXL8o-
hfw – margučiai 
https://www.facebook.com/watch/?v=1972762848
81977 - darbeliai  

Balandžio 9 d., 
ketvirtadienis 

 

„Velykiniai 
darbeliai“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės 
„Žvirblio puota“ ir ritmiškai barškindami, stuksendami įvairiomis 
priemonėmis (šaukštais, akmenukais, barškučiais, kaladėlėmis, 
būgneliu ir kt.) pritars jai (nuoroda – dainelė). 

https://www.youtube.com/watch/v=SpvcufI0Afs- 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA 
– dainelė 

https://www.youtube.com/watch?v=zra3SOgAsyg
https://www.youtube.com/watch?v=pf7OzWEB1Gk
https://www.youtube.com/watch?v=pf7OzWEB1Gk
https://www.gimtadieniomuge.lt/vaiku-velykos-kuriame-mielus-visciukus/
https://www.gimtadieniomuge.lt/vaiku-velykos-kuriame-mielus-visciukus/
https://www.youtube.com/watch/v=SpvcufI0Afs-
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=cf_6c9D2KCc&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=cf_6c9D2KCc&t=9s
https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg
https://www.youtube.com/watch?v=HVRXL8o-hfw
https://www.youtube.com/watch?v=HVRXL8o-hfw
https://www.facebook.com/watch/?v=197276284881977
https://www.facebook.com/watch/?v=197276284881977
https://www.youtube.com/watch/v=SpvcufI0Afs-
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA


3. Žais žaidimus spalvų pažinimui – „Rask nurodytą spalvą“ ir  
„Padėk pingvinui sudėti daiktus“ (nuorodos – žaidimai). 
4. Aplikuos viščiuką iš vatos tamponėlių ir spalvoto popieriaus 
(nuoroda – darbeliai, pagal pateiktą instrukciją) arba margins 
popierinius kiaušinius pasirinktomis priemonėmis (tapydami dažais, 
brėždami įvairias linijas ir formas pieštukais, vaškinėmis 
kreidelėmis, aplikuodami spalvoto popieriaus skiautelėmis ir kt.) 
(pagal pateiktą instrukciją). 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-
spalva/zaisti - žaidimas 
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-
pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti - žaidimas 
http://mudubudu.lt/sventos_Velykos - darbeliai 

Balandžio  
10 d., 

penktadienis 

„Velykiniai 
eksperimentai“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda - mankšta). 
2. Tyrinės virtą ir nevirtą kiaušinį, jo sandarą (lukštas, baltymas, 
trynys), pastebės, kas pasikeičia, kiaušiniui išvirus.  
3. Atliks eksperimentą „Skęsta - neskęsta“. Reikės 2 kiaušinių, 
vandens ir druskos (nuoroda – eksperimentas). 
4. Kartu su šeima stebės, kaip pasigaminti dažų iš augalų ir pamėgins 
nudažyti kiaušinius (nuoroda – dažymas). 

https://www.youtube.com/watch/v=SpvcufI0Afs- 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=KckwYwo8v0s 
– eksperimentas 
https://www.youtube.com/watch?v=iHdgrgqfMJc – 
dažymas 
 

SPECIALIOSIOS MIŠRAUS AMŽIAUS (4-7 M.) GRUPĖS „GINTARĖLIAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „PAVASARĮ ATEINA VELYKOS“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Rekomendacija tėveliams. Kad būtų lengviau susiplanuoti darbus, reikia pasidaryti namuose vaiko 
individualią dienotvarkę (pagal pateiktą instrukciją). Kiekvieną dieną formuokite vaikų higieninius 
įgūdžius: plauti rankas (pagal nuorodas – rankų plovimas, higiena), rūšiuoti rūbus, kojines, rengtis 
(nuoroda – rengimasis); mokykite pažinti kūno dalis (nuoroda – kūno dalys). Visas užduotis atlikite kartu 
su vaikais arba pasitelkite bendrų veiksmų pagalbą. Kiekvieną rytą pradėkite nuo linksmos mankštos 
(pagal pateiktą medžiagą). 

https://youtu.be/9lq9AfvaFuw - rankų plovimas 
https://youtu.be/OAZL-L3Xn6A  - rankų plovimas 
https://youtu.be/FcnG14WGjcw - higiena 
https://youtu.be/F0cmXWkRbpw - rengimasis 
https://youtu.be/hh26I-B4F-8 - kūno dalys 

Balandžio 6 d., 
pirmadienis 

 

„Pavasaris 
gamtoje“ 

1. Stebės pavasario požymius pro langą, pagal galimybes  kieme: 
saulė šviečia, paukštis skrenda, žolė žaliuoja. Grįžę namo 
pasiklausys, pažiūrės dainelę apie bundančią gamtą (nuoroda – 
dainelė). 
2. Atsipalaidavimui klausysis juokų dainelių (nuoroda - juokų 
dainelės). 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2
g - dainelė 
https://youtu.be/_NQUbSSw3XU – juokų dainelės 
 

Balandžio 7 d., 
antradienis 

 

„Iš kur atsiranda 
kiaušiniai?“ 

1. Vaikai lavins regimąjį suvokimą, kartu su tėveliais žiūrėdami 
filmą apie vištą ir viščiuką: aptars vištos išvaizdą, prisimins, kad višta 
yra naminis paukštis, turi sparnus, snapą, plunksnas, kūną, višta 

https://youtu.be/VRqudbgayuc - viščiukas 
https://www.youtube.com/watch?v=v9cqBELeOQ
Y – višta 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/rask-nurodyta-spalva/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti
http://mudubudu.lt/sventos_Velykos
https://www.youtube.com/watch/v=SpvcufI0Afs-
https://www.youtube.com/watch?v=KckwYwo8v0s
https://www.youtube.com/watch?v=iHdgrgqfMJc
https://youtu.be/9lq9AfvaFuw
https://youtu.be/OAZL-L3Xn6A
https://youtu.be/FcnG14WGjcw
https://youtu.be/F0cmXWkRbpw
https://youtu.be/hh26I-B4F-8
https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g
https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g
https://youtu.be/_NQUbSSw3XU
https://youtu.be/VRqudbgayuc
https://www.youtube.com/watch?v=v9cqBELeOQY
https://www.youtube.com/watch?v=v9cqBELeOQY


deda kiaušinius,  pagal galimybes pavadins ją žodžiu: „višta“ 
(nuoroda – viščiukas). 
2. Stebėdami vištą ir viščiukus, bandys pamėgdžioti vištos 
(kudkudakšt) ir viščiukų (cyp cyp)skleidžiamus garsus bei 
atliekamus veiksmus: lesa, vaikšto, plasnoja, tupi, kapsto su koja, 
ieškodami lesalo (nuoroda – višta). 
3. Apžiūrės natūralų kiaušinį, palies jį, aptars kiaušinio formą, 
spalvą, dydį, aptars, kur laikomi kiaušiniai namuose. 
4. Bandys apvesti tėvelių nubrėžtą kiaušinio kontūrą, užbrūkšniuos 
kiaušinį. 
5. Poilsio valandėlėmis atsipalaiduos klausydami šokių mokytojos 
parinktos muzikos ir stebėdami vaizdus kompiuterio ekrane 
(nuoroda – atsipalaidavimas).  

https://www.youtube.com/watch?v=BgiK7akm6jQ  
- atsipalaidavimas 

Balandžio 8 d., 
trečiadienis 

 

„Laukiame 
Velykų“ 

1. Žiūrėdami ir klausydami pasakos apie vilką (nuoroda – pasaka), 
įrašo apie velykinių dekoracijų gamybą (nuoroda – dekoracijos), 
mokysis suprasti žodžius ir žodžių junginius, bandys įsiminti daiktų 
ir veiksmų pavadinimus: Velykos, kiaušiniai, margutis, dažai, dažyti, 
marginti, ridenti, sudužo, virtas, margas, minkštas, kietas. 
2. Žais žaidimą „Stebuklingas maišelis“ (tėveliai į nepermatomą 
maišiuką sudės įvairius daiktus, tarp jų ir medinį ar virtą kiaušinį, o 
vaikai nematydami, tik lytėjimo pagalba, bandys atpažinti ir ištraukti 
iš maišo). 
3. Bandys šaukštu nunešti virtą ar medinį kiaušinį  iš vienos vietos į 
kitą, jo neišmesdami iš šaukšto. 
4. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės „Velykų 
rytas“ (nuoroda – dainelė), judesiais (plojant, trepsint) emocingai 
atlieps jos nuotaiką ir tempą. 

https://youtu.be/VnK7V2Ro8KE - pasaka 
https://youtu.be/mGCedNvWHVE - dekoracijos 
https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg - dainelė 
 

Balandžio 9 d., 
ketvirtadienis 

 

„Skaičiuojame, 
uostome ir 
ragaujame“ 

1. Vaikai atras kiaušinius šaldytuve, juos suskaičiuos, ranka 
paliesdami kiekvieną kiaušinį.  
2. Kartu su tėveliais aptars kiaušinio išorę, pažins natūralų baltą arba 
rudą kiaušinį, įdės jį į indelį ir virs. Kai kiaušiniai išvirs, vaikai 
bandys savarankiškai nulupti lukštą.   
3. Mokysis skirti virto ir nulupto kiaušinio spalvas: balta, geltona, 
pagal galimybes jas pavadins. 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=BgiK7akm6jQ
https://youtu.be/VnK7V2Ro8KE
https://youtu.be/mGCedNvWHVE
https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg


4. Lavins uoslės ir skonio pojūčius uostydami ir ragaudami virtus 
kiaušinius. Pajus skonio savybes: skanu, neskanu, saldu, sūru 
(užbėrus druskos ant kiaušinio).   
5. Vaikai, ant tėvelių popieriaus lape nupiešto margučio trafareto, 
dėlios smulkias sagas, pupas, kamštelius (atsižvelgiant į vaiko 
galimybes, ims pincetu).  

Balandžio  
10 d., 

penktadienis 

„Dažome 
kiaušinius“ 

1. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės 
„Žvirblio puota“ (nuoroda – dainelė), ritmiškai barškindami, 
stuksendami įvairiomis priemonėmis (šaukštais, akmenukais, 
barškučiais, kaladėlėmis, būgneliu ir kt.) pritars jai (nuoroda – 
dainelė). 
2. Kartu su tėveliais eksperimentuos dažydami kiaušinius, darydami 
Velykines dekoracijas (nuorodos – dažymas, dekoracijos). 
3. Vaikai, pagal galimybes, ant išvirtų kiaušinių bandys vedžioti 
nesudėtingus raštus pieštuku, flomasteriu, vaškine kreidele. 
4. Pagal galimybes vaikai gamins „Linksmuosius miltinukus“ 
(nuoroda – miltinukai). 
5. Poilsio valandėlėmis atsipalaiduos klausydami šokių mokytojos 
parinktos muzikos ir stebėdami vaizdus kompiuterio ekrane 
(nuoroda – atsipalaidavimas).  

https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA
- dainelė   
https://www.youtube.com/watch?v=jC-
N7IdoxT0&feature=youtu.be - dažymas 
https://youtu.be/nyldl7ym4lY - dekoracijos  
https://youtu.be/wArUAiSAXxU - miltinukai 
https://www.youtube.com/watch?v=BgiK7akm6jQ  
- atsipalaidavimas 

SPECIALIOSIOS MIŠRAUS AMŽIAUS (3-7 M.) GRUPĖS „DREBULĖLĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „RID RID RID MARGUČIAI“ 

Data Potemės  Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio 6 d., 
pirmadienis 

 

„Naminiai 
paukščiai“ 

(kartojimas) 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Paklausys lietuvių liaudies pasaką „Vištytė ir gaidelis“. Prisimins 
jų išvaizdą. Pakartos, kad gaidys ir višta yra paukščiai, turi 
sparnelius, plunksneles, snapus, atkartos skleidžiamus garsus – 
kakariekū ir kudkudakšt (nuoroda – pasaka).  
3. Pakartos eilėraštuką apie gaidį: 

Vaikščiojo gaidys po kiemą 
Ir dainavo dainą vieną: 
Kakariekū, kakariekū 

Ir daugiau nemoku nieko. 
4. Pakartos eilėraštuką apie vištą: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-
Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIB
I37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE  - 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=oWzfF9Ej5go 
- pasaka 
https://www.youtube.com/watch?v=ZheWVsqMYi
8&list=PLsWPbgeN0mBuReR2tcCkMDDaBzVUat
ynf&index=77 – spalvos 
https://www.facebook.com/watch/?v=1972762848
81977 - darbeliai  

https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA-
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA-
https://www.youtube.com/watch?v=jC-N7IdoxT0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jC-N7IdoxT0&feature=youtu.be
https://youtu.be/nyldl7ym4lY
https://youtu.be/wArUAiSAXxU
https://www.youtube.com/watch?v=BgiK7akm6jQ
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIBI37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIBI37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIBI37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE
https://www.youtube.com/watch?v=oWzfF9Ej5go
https://www.youtube.com/watch?v=ZheWVsqMYi8&list=PLsWPbgeN0mBuReR2tcCkMDDaBzVUatynf&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=ZheWVsqMYi8&list=PLsWPbgeN0mBuReR2tcCkMDDaBzVUatynf&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=ZheWVsqMYi8&list=PLsWPbgeN0mBuReR2tcCkMDDaBzVUatynf&index=77
https://www.facebook.com/watch/?v=197276284881977
https://www.facebook.com/watch/?v=197276284881977


Kudkudakšt, kudkudakšt, 
Aš raiboji višta, višta. 

Padėjau kiaušinį, kiaušinį, 
O pati basa, basa. 

5. Pasimokys spalvų (nuoroda – spalvos). 
6. Antspauduos ant popieriaus su bulve „Margučiai“. Reikės bulvės, 
guašo, teptuko (nuoroda - darbeliai). 
7. Kirps su žirklėmis skiauteles, juosteles. 

Balandžio 7 d., 
antradienis 

 

„Velykiniai 
margučiai“ 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Paklausys V. V. Landsbergio „Kiaušinių pasakos“. Aptars, kad per 
Velykas marginame kiaušinius, ridename margučius ir daužome 
juos lygindami, kieno stipresnis, greitesnis.  
3. Tyrinės kiaušinius: atneš iš šaldytuvo du kiaušinius, stebės, kaip 
mama/tėtis vieną iš jų išvirs, palygins, kaip dūžta išvirtas ir neišvirtas 
kiaušinis. Nulups virtą kiaušinį, prisimins, kur yra baltymas, kur 
trynys, pagal skonį, nematydamas, atspės, ką ragavo. 
3. Pakartos dainelę „Du gaideliai“, rodydami judesius (nuoroda – 
dainelė). 
4. Pažais judrųjį žaidimą „Akla višta“ (pagal pateiktą instrukciją). 
5. Kurs meninį darbelį „Velykinis kiaušinis“ (pagal pateiktą rašytinį 
paaiškinimą). Kurdamas, įtvirtins žinias apie kiaušinio formą - ovalą, 
mokysis skirti spalvas. Aplikuos kiaušinį su kruopomis (pagal 
pateiktą pavyzdį). Su šaukštu dės į dubenėlį pasemtas kruopas. 

https://www.youtube.com/watch?v=JZ97QDVic-
M&list=PL0xKjUv-
jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=8  - 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=2F_6uu3iEtI - 
pasaka 
https://www.youtube.com/watch?v=CUsvwmkFWr
s – dainelė 
 

Balandžio 8 d., 
trečiadienis 

 

„Velykų kiškis“ 1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Deklamuos eilėraštį apie „Velykų kiškį“: 

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. 

3. Su šeima pakartos judrųjį žaidimą „Viščiukas ir katinas“ (pagal 
pateiktą instrukciją). 

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-
Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIB
I37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE - 
mankšta 
https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg - dainelė 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JZ97QDVic-M&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=JZ97QDVic-M&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=JZ97QDVic-M&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=2F_6uu3iEtI
https://www.youtube.com/watch?v=CUsvwmkFWrs
https://www.youtube.com/watch?v=CUsvwmkFWrs
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIBI37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIBI37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIBI37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE
https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg


4. Paklausys meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės 
„Velykų rytas“ (nuoroda – dainelė), judesiais (plojant, trepsint) 
emocingai atlieps jos nuotaiką ir tempą. 
5. Kurs meninį darbelį „Kiškutis“ (pagal pateiktą instrukciją). 

Balandžio 9 d., 
ketvirtadienis 

 

„Zuikučių 
Velykos“ 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Pažiūrės animacinį filmuką apie zuikį. Pamatys, kad zuikis turi 
dvi ilgas ausis, pabandys pastraksėti kaip zuikiai (nuoroda – filmas). 
3. Pažiūrės linksmą dainelę apie zuikučius. Įvardins, kokių spalvų 
zuikučiai, suskaičiuos juos (nuoroda – daina). 
4. Margins velykinį kiaušinį, panaudodami popierinius 
rankšluosčius ir kiaušinių dažus (pagal pateiktą instrukciją).  
5. Atliks įvairias rankos lavinimo užduotis (pagal pateiktą 
instrukciją). Ant iškirpto kiaušinio formos lapo sudės iš kruopų ar 
kitų turimų priemonių nurodytą skaitmenį. 
6. Poilsio valandėlėmis atsipalaiduos klausydami šokių mokytojos 
parinktos muzikos ir stebėdami vaizdus kompiuterio ekrane 
(nuoroda – atsipalaidavimas).  

https://www.youtube.com/watch?v=JZ97QDVic-
M&list=PL0xKjUv-
jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=8 – 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=naQy2Ho3rB
M - filmas 
https://www.youtube.com/watch?v=jyc9XBsDGts 
– daina 
https://www.youtube.com/watch?v=BgiK7akm6jQ
– atsipalaidavimas 

Balandžio  
10 d., 

penktadienis 

„Eksperimenta-
dienis“ 

1. Vaikai mankštinsis kartu su savo šeima (nuoroda – mankšta). 
2. Paklausys meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės 
„Žvirblio puota“, ritmiškai barškindami, stuksendami įvairiomis 
priemonėmis (šaukštais, akmenukais, barškučiais, kaladėlėmis, 
būgneliu ir kt.) pritars jai (nuoroda – dainelė). 
 (nuoroda – dainelė). 
3. Darys eksperimentą „Skęsta - neskęsta“. Reikės žalio ir virto 
kiaušinio, įvairių kitų namie turimų priemonių (pagal pateiktą 
instrukciją). 
4. Su šeima žais išmoktus judriuosius žaidimus „Akla višta“, 
„Viščiukai ir katinas“. 

1. 5. Pasigamins naminį plastiliną, lipdys kiaušinukus (nuoroda - 
plastilinas) .  

2. 6. Poilsio valandėlėmis atsipalaiduos klausydami šokių mokytojos 
parinktos muzikos ir stebėdami vaizdus kompiuterio ekrane 
(nuoroda – atsipalaidavimas).  

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-
Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIB
I37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE – 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA
- dainelė   
https://www.youtube.com/watch?v=cf_6c9D2KCc 
- plastilinas 
https://www.youtube.com/watch?v=BgiK7akm6jQ
– atsipalaidavimas 

https://www.youtube.com/watch?v=JZ97QDVic-M&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=JZ97QDVic-M&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=JZ97QDVic-M&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=naQy2Ho3rBM
https://www.youtube.com/watch?v=naQy2Ho3rBM
https://www.youtube.com/watch?v=jyc9XBsDGts
https://www.youtube.com/watch?v=BgiK7akm6jQ
https://www.youtube.com/watch?v=BgiK7akm6jQ
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIBI37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIBI37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE
https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI&fbclid=IwAR1Pnzvd5OF0T0IF7lUZcWIBI37iMESq6si6hW7_IKXdjDd4GMWd-i37bvE
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA-
https://www.youtube.com/watch?v=0Ae_3Zc9knA-
https://www.youtube.com/watch?v=cf_6c9D2KCc
https://www.youtube.com/watch?v=BgiK7akm6jQ
https://www.youtube.com/watch?v=BgiK7akm6jQ


IKIMOKYKLINIO UGDYMO (3-6 METŲ) GRUPĖS „ĄŽUOLIUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „LAUKIAME VELYKŲ“    

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio 6 d., 
pirmadienis 

 

„Margučiai 
rieda“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).  
2. Klausysis dainelės-žaidimo „Gandre, gandre“, atliks judesius 
(nuoroda – dainelė). 
3. Mokysis  V. Nemunėlio eilėraštį „Margučiai“ (pagal pateiktą 
medžiagą). 
4. Ieškos margučių knygelių iliustracijose, internete 
publikuojamuose paveikslėliuose, reklaminiuose leidiniuose, 
stebėsis jų raštų įvairove, spalvomis (pagal pateiktą instrukciją). 
5. Nupieš kiaušinius, turimomis priemonėmis juos įvairiai papuoš, 
aplikuos ir kt. (nuoroda – dailė). 

https://www.youtube.com/watch?v=LYLnOkDu3I
Y - mankšta  
https://www.youtube.com/watch?v=AbhWikpck0o 
– dainelė 
https://drive.google.com/file/d/139qKod2ToHioR
2RoKGm9nYvgK0A7tZ-I/view - dailė 
 

Balandžio 7 d., 
antradienis 

 

„Ieškau ir 
skaičiuoju“  

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta).  
2. Žais pirštukų žaidimą „Pirštukų šeimynėlė“ (nuoroda – žaidimas)  
3. Žais velykinį žaidimą „Surask mane“ (suras vienodus margučius) 
(nuoroda – „Surask mane“). 
4. Pakartos V. Nemunėlio eilėraštį „Margučiai“.   
5. Įtvirtins skaičiavimo įgūdžius skaičiuodami pavaizduotus daiktus 
(nuoroda – skaičiavimas). 
6. Klausysis meninio ugdymo mokytojos dainelės „Kiškučio 
pyragėliai“, bandys įsiminti žodžius ir padainuoti kartu (vaizdo 
įrašas). 
7. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Kakė makė” 
judesius (nuoroda – šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo
&fbclid=IwAR0iKwtjqpchIpWHqW_K9P4dR_djb3
E3_Tg5LmvIzPsioAjXE5wwb00GNtg - mankšta  
https://www.youtube.com/watch?v=7Tu7erdZsDU 
– žaidimas 
https://www.facebook.com/Burbulass/photos/a.663
015401128729/663015724462030/?type=3&theater 
– „Surask mane“ 
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/suskaiciuok-
daiktus-nuo-1-iki-10/zaisti - skaičiavimas 
https://youtu.be/oMweL6sFz-k - šokis 

Balandžio 8 d., 
trečiadienis 

 

„Velykų pasaka“ 1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis sekamos pasakos  „Vilkas norėjo sugadinti Velykas“ 
(nuoroda – pasaka), aptars pasakos veikėjų (vilko, kiškučių, lapės) 
elgesį. 
3. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės „Velykų 
rytas“ (nuoroda – dainelė), pasirinktomis priemonėmis (judesiu, 
balsu, instrumentu) pritars jai. Savais žodžiais išsakys kilusius 
įspūdžius. 
4. Kurs velykinius kiškučius (nuoroda – kiškiai). 

https://www.youtube.com/watch?v=LYLnOkDu3I
Y - mankšta  
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8K
E -  pasaka 
https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg - dainelė 
https://nyomdablog.hu/itt-husvet-dekorotletek-
papirbol-az-egesz-csaladnak/ - kiškiai 
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO
4 - poilsiui 

https://www.youtube.com/watch?v=LYLnOkDu3IY
https://www.youtube.com/watch?v=LYLnOkDu3IY
https://www.youtube.com/watch?v=AbhWikpck0o
https://drive.google.com/file/d/139qKod2ToHioR2RoKGm9nYvgK0A7tZ-I/view
https://drive.google.com/file/d/139qKod2ToHioR2RoKGm9nYvgK0A7tZ-I/view
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&fbclid=IwAR0iKwtjqpchIpWHqW_K9P4dR_djb3E3_Tg5LmvIzPsioAjXE5wwb00GNtg
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&fbclid=IwAR0iKwtjqpchIpWHqW_K9P4dR_djb3E3_Tg5LmvIzPsioAjXE5wwb00GNtg
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&fbclid=IwAR0iKwtjqpchIpWHqW_K9P4dR_djb3E3_Tg5LmvIzPsioAjXE5wwb00GNtg
https://www.youtube.com/watch?v=7Tu7erdZsDU
https://www.facebook.com/Burbulass/photos/a.663015401128729/663015724462030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Burbulass/photos/a.663015401128729/663015724462030/?type=3&theater
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/suskaiciuok-daiktus-nuo-1-iki-10/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/suskaiciuok-daiktus-nuo-1-iki-10/zaisti
https://youtu.be/oMweL6sFz-k
https://www.youtube.com/watch?v=LYLnOkDu3IY
https://www.youtube.com/watch?v=LYLnOkDu3IY
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE
https://youtu.be/7HWKJ1zEHwg
https://nyomdablog.hu/itt-husvet-dekorotletek-papirbol-az-egesz-csaladnak/
https://nyomdablog.hu/itt-husvet-dekorotletek-papirbol-az-egesz-csaladnak/
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4
https://www.youtube.com/watch?v=WweuZjkVtO4


5. Poilsio valandėlės metu atliks mankštą (nuoroda -  poilsiui). 

Balandžio 9 d., 
ketvirtadienis 

 

„Viščiuko 
istorija“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis pasakos „Viščiuko istorija“. Aptars, iš kur atsirado 
viščiukas, kas jo mama, iš kur atsiranda kiaušiniai (nuoroda – 
pasaka). 
3. Mokysis naminių paukščių pamėgdžiojimų (pagal pateiktą 
medžiagą).  
4. Antspauduos bulvės antspaudukais popierinius kiaušinius. 
Padedant tėveliams, pamėgins perpjauti bulvę per pusę, tėveliai 
išpjaustys įvairius raštus. Vaikai padengs raštus dažais ( nuoroda – 
darbeliai iš bulvės).    
5. Pakartos meninio ugdymo mokytojos mokytą dainelę „Kiškučio 
pyragėliai“ (vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo
&fbclid=IwAR0iKwtjqpchIpWHqW_K9P4dR_djb3
E3_Tg5LmvIzPsioAjXE5wwb00GNtg - mankšta  
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc 
- pasaka 
https://www.facebook.com/watch/?v=1972762848
81977 - darbeliai iš bulvės 
 

Balandžio  
10 d., 

penktadienis 

„Velykiniai 
eksperimentai“ 

1. Vaikai mankštinsis (nuoroda – mankšta). 
2. Tyrinės virtą ir nevirtą kiaušinį, jo sandarą (lukštas, baltymas, 
trynys), pastebės, kas pasikeičia, kiaušiniui išvirus. Įmins mįslę: 
„Pramušiau ledą, radau sidabrą, pramušiau sidabrą, radau auksą“ 
(kiaušinis) (pagal pateiktą instrukciją). 
3. Atliks eksperimentą „Skęsta - neskęsta“. Reikės 2 kiaušinių, 
vandens ir druskos (nuoroda – eksperimentas). 
4. Kartu su šeima stebės, kaip pasigaminti dažų iš augalų ir pamėgins 
nudažyti kiaušinius (nuoroda – dažymas). 
5. Pakartos šokių mokytojos mokytą šokį „Kakė makė” (nuoroda – 
šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k
&list=PL0xKjUv-
jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2 – 
mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=KckwYwo8v0s 
- eksperimentas 
https://www.youtube.com/watch?v=iHdgrgqfMJc – 
dažymas 
https://youtu.be/oMweL6sFz-k - šokis 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (4-5 METŲ) GRUPĖS „BERŽELIAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „MARGUČIAI RIEDA, JAU VELYKOS“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio 6 d., 
pirmadienis 

 

„Velykos -
pavasario 
šventė“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal linksmą dainelę (nuoroda – mankšta).  
2. Klausysis M. Vainilaičio eilėraštuko „Velykos“ (nuoroda-
eilėraštis). Kalbėsis, kokiu metų laiku švenčiamos Velykos ir 
susipažins su šventės išskirtinumu.  
3. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės 
„Kiškučio pyragėliai“, bandys įsiminti žodžius ir kartu padainuoti, 
stengdamiesi aiškiau tarti garsus (vaizdo įrašas).  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow 
- mankšta 
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=martynas
_vainilaitis_velykos - eilėraštis  
http://www.snieguole.lt/uzduoteles-labirintai-
vaikams-sv-velyku-tematika-1-5-lygiai/  
 - labirintai 

https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&fbclid=IwAR0iKwtjqpchIpWHqW_K9P4dR_djb3E3_Tg5LmvIzPsioAjXE5wwb00GNtg
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&fbclid=IwAR0iKwtjqpchIpWHqW_K9P4dR_djb3E3_Tg5LmvIzPsioAjXE5wwb00GNtg
https://www.youtube.com/watch?v=VtEcBIn8kRo&fbclid=IwAR0iKwtjqpchIpWHqW_K9P4dR_djb3E3_Tg5LmvIzPsioAjXE5wwb00GNtg
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc
https://www.facebook.com/watch/?v=197276284881977
https://www.facebook.com/watch/?v=197276284881977
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GUTLdscoh3k&list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=KckwYwo8v0s
https://www.youtube.com/watch?v=iHdgrgqfMJc
https://youtu.be/oMweL6sFz-k
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=martynas_vainilaitis_velykos
http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php?lt=martynas_vainilaitis_velykos
http://www.snieguole.lt/uzduoteles-labirintai-vaikams-sv-velyku-tematika-1-5-lygiai/
http://www.snieguole.lt/uzduoteles-labirintai-vaikams-sv-velyku-tematika-1-5-lygiai/


4. Mins mįslę „Dega visą dieną - nesudega. Kas?“ (Saulė). 
5. Sukurs dailės darbelį „Velykos“ (pagal pateiktą aprašymą). 
Nufotografuos ir nuotraukas paskelbs grupės „Facebook“. 
6. Turintys galimybę, žais labirintų žaidimus (nuoroda – labirintai). 

Balandžio 7 d., 
antradienis 

 

„Atrieda Velykų 
margučiai“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal linksmą dainelę (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis ir aptars pasaką „Vilkas norėjo sugadinti Velykas“ 
(nuoroda – pasaka). 
3. Tyrinės senovinius margučių raštus apsilankydami virtualioje 
parodoje „Senoviniais raštais išmarginti Velykiniai kiaušiniai“ 
(nuoroda - paroda). 
4. Mokysis minti mįsles: „Apskrita bačkutė be jokio langelio.“ 
(kiaušinis), „Pramušiau ledą - radau sidabrą, pramušiau sidabrą - 
radau auksą.“ (kiaušinis). 
5. Kurs meninį darbelį „Margučių raštai“ (pagal pateiktą aprašymą). 
Nufotografuos ir nuotraukas paskelbs grupės „Facebook“. 
6. Žais su šeima judrųjį žaidimą „Ant ko sėdi?“ (pagal pateiktą 
instrukciją). 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow 
– mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8K
E - pasaka 
http://old.ldm.lt/Svietimas/marguciu_parodele.htm 
- paroda 
 
 
 
 
       
 

Balandžio 8 d., 
trečiadienis 

 

„Kiškiai dažo 
margučius“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal linksmą dainelę (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis dainelės „Kiškis, Piškis ir Žvairys“, savais žodžiais 
išsakys kilusius įspūdžius (nuoroda – dainelė). 
3. Klausysis skaitomo Vytės Nemunėlio eilėraščio „Zuikis Puikis“, 
aptars jį (vaizdo įrašas). 
4. Prisimins ratelį „Kiškis“ (nuoroda - ratelis), meninio ugdymo 
mokytojos mokytą dainelę „Kiškučio pyragėliai“ (vaizdo įrašas). 
5. Žais žaidimą „Kiškių matematika“ (pagal pateiktą instrukciją). 
6. Kurs kūrybinį darbelį 3 D vaizdu „Kiškis“ (nuoroda – dailė). 
Nufotografuos ir nuotraukas paskelbs grupės „Facebook“. 
7. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Saldumynai” 
judesius (nuoroda – šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow 
- mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=lNy56ffHrq0 – 
dainelė 
https://www.youtube.com/watch?v=HjtWBr8Hi44 
- ratelis 
http://www.gimtadieniomuge.lt/velyku-kiskiai-
idejos-kaip-pasidaryti-kartu-su-vaikais/ - dailė 
https://youtu.be/0v2Si5A7YZQ - šokis 

 

Balandžio 9 d., 
ketvirtadienis 

 

„Tuk tuk tuk, 
viščiukai ritas“ 

1. Vaikai mankštinsis pagal linksmą dainelę (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis ir aptars Vytauto V. Landsbergio kūrinėlį „Kiaušinių 
pasakos“ (nuoroda – pasakos). 
3. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės „Velykų 
rytas“, savais žodžiais išsakys savo įspūdžius, bandys pritarti balsu ir 
judesiu (nuoroda – dainelė), 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow 
– mankšta 
https://issuu.com/dominicuslituanus/docs/kiausini
u_pasakos - pasakos 
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHw
g – dainelė 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE
http://old.ldm.lt/Svietimas/marguciu_parodele.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://www.youtube.com/watch?v=lNy56ffHrq0
https://www.youtube.com/watch?v=HjtWBr8Hi44
http://www.gimtadieniomuge.lt/velyku-kiskiai-idejos-kaip-pasidaryti-kartu-su-vaikais/
http://www.gimtadieniomuge.lt/velyku-kiskiai-idejos-kaip-pasidaryti-kartu-su-vaikais/
https://youtu.be/0v2Si5A7YZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sm46rys_5ow
https://issuu.com/dominicuslituanus/docs/kiausiniu_pasakos
https://issuu.com/dominicuslituanus/docs/kiausiniu_pasakos
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg


4. Sudėlios dėlionę „Kiaušinis“ (nuoroda – dėlionė).  
5. Atliks užduotį „Iš kurio kiaušinio išsirito viščiukas“ (pagal 
pateiktą medžiagą). 
6. Atliks velykinę užduotį „Suskaičiuok kiaušinius“ (nuoroda - 
suskaičiuok). 
7. Kurs velykinius sveikinimo atvirukus „Sveikiname su Šv. 
Velykomis“ (pagal pateiktą instrukciją). Nufotografuos ir 
nuotraukas paskelbs grupės „Facebook“. 

https://itspindulelis.jimdofree.com/pamok%C4%97
l%C4%97s-vaikams/balandis/ - dėlionė 
https://manoit.jimdofree.com/dar%C5%BEelis/vel
ykos/ - suskaičiuok 
  

Balandžio 10 
d., 

penktadienis 

„Margutį 
nudažysiu - 

Velykų šventę 
linksmas 
sutiksiu“ 

1. Vaikai improvizuos judesiu pagal Džimbos dainelę „Kiškis“ 
(nuoroda – dainelė). 
2. Klausysis lietuvių liaudies pasakos „Kodėl dažo kiaušinius“, aptars 
ją (vaizdo įrašas).  
3. Kartu su savo šeima tyrinės kiaušinių marginimo būdus. Dalinsis 
su draugais šeimos kiaušinių marginimo paslaptimis, 
nufotografuodami savo darbelius ir   nuotraukas paskelbdami grupės 
„Facebook“. 
4. Žais judrųjį žaidimą „Kas turi plunksnas ir skraido“ (pagal 
pateiktą instrukciją). 
5. Pakartos šokių mokytojos mokytą šokį „Saldumynai” (nuoroda – 
šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=6aDUfvmRslw
– dainelė 
https://youtu.be/0v2Si5A7YZQ - šokis 
 
 
 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO (5-6 METŲ) GRUPĖS „BANGELĖS“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „BUDINKIM ŽEMĘ SPALVOTAIS ŽIEDAIS, DAŽYKIM MARGUTĮ VISOKIAIS DAŽAIS“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio 6 d., 
pirmadienis 

 

„Velykų 
tradicijos“ 

1. Vaikai atliks „Marsiečių mankštą“ (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis pasakojimo apie Velykas, sužinos, ką simbolizuoja 
kiaušinis, kodėl per šventę dažome kiaušinius, kokiais būdais galime 
juos marginti, ką reiškia margučių spalvos, raštai, kokios yra Velykų 
tradicijos, valgiai  (nuoroda – pasakojimas). 
3. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės  
„Velykų rytas“, įvardins jos nuotaiką, tempą, kilusius įspūdžius 
(nuoroda – dainelė). 
4. Kurs meninį darbelį (pasirinktinai): avytes iš balto popieriaus 
juostelių, kiškius, panaudojant juosteles iškirptas iš reklaminių 

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs  
- mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4
c - pasakojimas 
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHw
g&t=3s – dainelė 
https://www.youtube.com/watch?v=1pk82FmXmh
0 - darbeliai 

https://itspindulelis.jimdofree.com/pamok%C4%97l%C4%97s-vaikams/balandis/
https://itspindulelis.jimdofree.com/pamok%C4%97l%C4%97s-vaikams/balandis/
https://manoit.jimdofree.com/dar%C5%BEelis/velykos/
https://manoit.jimdofree.com/dar%C5%BEelis/velykos/
https://www.youtube.com/watch?v=6aDUfvmRslw
https://www.youtube.com/watch?v=6aDUfvmRslw
https://youtu.be/0v2Si5A7YZQ
https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs
https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4c
https://www.youtube.com/watch?v=gkfMkRaNM4c
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=1pk82FmXmh0
https://www.youtube.com/watch?v=1pk82FmXmh0


leidinių arba stebuklingus margučius, panaudojant žvakutes ir dažus 
(nuoroda – darbeliai).  

Balandžio 7 d., 
antradienis 

 
 

„Pasakos diena“ 1. Vaikai atliks mankštą (nuoroda – mankšta). 
2. Žiūrės ir klausysis pasaką „Vilkas norėjo sugadinti Velykas“, 
išskirs pagrindinius veikėjus, įvykius, svarstys, kodėl vilkas norėjo 
sugadinti šventę, samprotaus, ar jam patiko daryti gerus darbus 
(nuoroda – pasaka). 
3. Pasirinktomis priemonėmis pasigamins skirtuką knygai „Velykų 
kiškutis“ (nuoroda – skirtukas).  
4. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Saldumynai” 
judesius (nuoroda – šokis).  

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs  
- mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8K
E&t=2s – pasaka 
http://krokotak.com/2017/03/paper-bunny-
bookmark/ - skirtukas 
https://youtu.be/0v2Si5A7YZQ - šokis 
 

Balandžio 8 d., 
trečiadienis 

 

Pirmas žodžio 
garsas ir raidė 

 

1. Vaikai atliks mankštą (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis meninio ugdymo mokytojos atliekamos dainelės 
„Kiškučio pyragėliai“, įsimins žodžius ir dainuos kartu (vaizdo 
įrašas), mokysis ritmuoti rankų judesiais kartu su mama/tėčiu 
(nuoroda – ritmavimas). 
3. Mins mįsles: „Ponaičiukas be skylės, o jo rūbai besiūlės kas?“, 
„Mažas puodeliukas - skanus viraliukas, kas?“, „Daili bačkelė, be 
jokio langelio, kas?“, „Balta koplytėlė, be langų, be durų kas?“ ir 
kt., bandys suprasti jų prasmę. 
4. Atliks užduotį „Pirmas žodžio garsas ir raidė“ – išskirs pirmą garsą 
žodyje ir atrinks raidę (nuoroda – garsas ir raidė). Bandys sugalvoti 
daugiau žodžių su tam tikru garsu žodžio pradžioje. Žinomas raides 
bandys kopijuoti. 
5. Atliks užduotį „Velykos“ (gabiems vaikams) – sudėlios raides iš 
eilės, kad gautųsi taisyklingas su Velykomis susijęs žodis (nuoroda 
– Velykos). 
6. Žais velykinį žaidimą „Surask žodžius“ (suras užrašytą žodį, 
tapatindami raides tarpusavyje arba, jei geba, perskaitydami) 
(nuoroda – „Surask žodžius“). 

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs  
- mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-
8&fbclid=IwAR34ln_kzkp6fkvtUyJRvlOsYldW9rba
iBXg95eRhIHySSNM9bEqY1iB3FY&app=desktop 
– ritmavimas 
https://learningapps.org/display?v=pqzixctbn20 – 
garsas ir raidė 
https://wordwall.net/resource/1184463/velykos - 
Velykos 
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=66505119
4258483&id=462894511140820&set=a.665050144
258588&source=43&refid=13&__tn__=%2B%3D – 
„Surask žodžius“ 
 
 
 
 

Balandžio 9 d., 
ketvirtadienis 

 

„Ieškau ir 
atrandu“ 

1. Vaikai atliks mankštą (nuoroda – mankšta). 
2. Pakartos meninio ugdymo mokytojos mokytą dainelę „Kiškučio 
pyragėliai“ (vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs  
- mankšta 
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.6630154
01128729&type=3&d=m – „Surask mane” 

https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=VnK7V2Ro8KE&t=2s
http://krokotak.com/2017/03/paper-bunny-bookmark/
http://krokotak.com/2017/03/paper-bunny-bookmark/
https://youtu.be/0v2Si5A7YZQ
https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8&fbclid=IwAR34ln_kzkp6fkvtUyJRvlOsYldW9rbaiBXg95eRhIHySSNM9bEqY1iB3FY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8&fbclid=IwAR34ln_kzkp6fkvtUyJRvlOsYldW9rbaiBXg95eRhIHySSNM9bEqY1iB3FY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8&fbclid=IwAR34ln_kzkp6fkvtUyJRvlOsYldW9rbaiBXg95eRhIHySSNM9bEqY1iB3FY&app=desktop
https://learningapps.org/display?v=pqzixctbn20
https://wordwall.net/resource/1184463/velykos
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=665051194258483&id=462894511140820&set=a.665050144258588&source=43&refid=13&__tn__=%2B%3D
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=665051194258483&id=462894511140820&set=a.665050144258588&source=43&refid=13&__tn__=%2B%3D
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=665051194258483&id=462894511140820&set=a.665050144258588&source=43&refid=13&__tn__=%2B%3D
https://www.youtube.com/watch?v=SpvcUfl0Afs
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.663015401128729&type=3&d=m
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.663015401128729&type=3&d=m


3. Prisimins geometrines formas, lygins skritulį su ovalu (kuo 
panašūs, kuo skiriasi). Žais žaidimą „Seklys“ - tyrinės savo 
artimiausią aplinką ir ieškos skritulio bei ovalo formos daiktų.  
4. Kartu su tėveliais žais velykinį žaidimą „Surask mane“ (lygindami 
margučių spalvas ir raštus, ras tokius pat) (nuoroda – „Surask 
mane“). 
5.  Žais skaičiavimo žaidimus „Suskaičiuok daiktus“ ir „Išmok 
skaičių pavadinimus“ (nuorodos – žaidimai). 
6. Sukurs kūrybinį darbelį, panaudojant bulves (nuoroda – 
darbeliai). 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/suskaiciuok-
daiktus-nuo-1-iki-10/zaisti - žaidimas 
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-skaiciu-
pavadinimus/zaisti - žaidimas 
https://facebook.com/watch/?v=197276284881977 
- darbeliai 
 

Balandžio 10 
d. 

penktadienis 

„Eksperimentai 
su kiaušiniais“ 

1. Pakartos šokių mokytojos mokytą šokį „Saldumynai” (nuoroda – 
šokis).  
2. Prisimins viską, ką girdėjo apie kiaušinius (mįsles, iš kur jie 
atsiranda, kas juos sudaro (lukštas, baltymas, trynys), jų naudą), 
sužinos, kokiems patiekalams gaminti yra reikalingi kiaušiniai 
(kiaušinienė, pyragas, blynai ir kt). Jei bus galimybė, kartu su 
tėveliais pagamins. 
3. Atliks STEAMuko eksperimentus:  
- kiaušinis ant vandens (nuoroda –bandymas Nr. 1), 
- kiaušinis be lukšto (nuoroda – bandymas Nr. 2). 
4. Tyrinės internete, knygose, įvairiuose kituose leidiniuose 
margučius, jų raštų, spalvų įvairovę ir kartu su šeima pasirinktomis 
technikomis margins kiaušinius. 

https://youtu.be/0v2Si5A7YZQ - šokis 
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c
&list=PLI7_ml-
hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1 – 
bandymas Nr. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAI
o&list=PLI7_ml-
hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2 -
bandymas Nr.2 

JUNGTINĖS (5-7 METŲ) GRUPĖS „UOSIUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „PAS VELYKŲ BOBUTĘ“ 

Data Potemės  Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio 6 d., 
pirmadienis 

 

„Velykos“ 1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Aptars, kaip pavyko atlikti bandymus praeitą penktadienį (vaizdo 
įrašas). 
3. Apžiūrės plakatą ir įvardins savaitės temą – „Velykos“. Klausysis 
mokytojo pasakojimo apie Velykų papročius, tradicijas (vaizdo 
įrašas). 
4. Pažiūrės „Išmaniųjų robotukų“ filmuką „Užgavėnės ir Velykos“ 
nuo 5.30 minutės (nuoroda – filmas).  

https://www.youtube.com/watch?v=UP-
ctUE4DHo – mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=GCw7O7jf5-w 
- filmas 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai/suskaiciuok-daiktus-nuo-1-iki-10/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/suskaiciuok-daiktus-nuo-1-iki-10/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-skaiciu-pavadinimus/zaisti
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/ismok-skaiciu-pavadinimus/zaisti
https://facebook.com/watch/?v=197276284881977
https://youtu.be/0v2Si5A7YZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=GCw7O7jf5-w


5. Rašys Velykų bobutei laišką - margins popierinį kiaušinį pagal 
mokytojo nurodymus: perlenk kiaušinį įstrižai per pusę; pasidėk 
kiaušinį ant stalo priešais save; dešinėje kiaušinio pusėje parašyk 
raides, o kairėje – skaičius (pvz. mokytojas sako A, K, 7, P, 3,1) ir 
darbelius įkels į grupės „Facebook“ (vaizdo įrašas). 
6. Klausysis meninio ugdymo mokytojos atliekamą dainelę 
„Margutis“, įsimins žodžius ir padainuos kartu (vaizdo įrašas). 
7. Atliks Užduočių bloknoto užduotis 21 puslapis, 24-25 užduotis ir 
22 puslapis, 24-25 užduotis. (vaizdo įrašas). 

Balandžio 7 d., 
antradienis 

 

„Kiškiai  
margina 

kiaušinius“ 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Klausysis pasakos „Apie kiškius, kaip jie vėlavo margučių dažyti“, 
atsakys į mokytojo klausimą, kodėl kiškiai vėlavo dažyti margučių 
(vaizdo įrašas). 
3. Skaičiuos, kiek margučių kiškiai nudažė, išdėlios nuo 1 iki 20 
popierinius kiaušinius (vaizdo įrašas). 
4. Pedagoginė pertraukėlė (vaizdo įrašas). 
5. Prisimins prielinksnių prieš, už, tarp vartojimą ir atliks mokytojo 
siūlomas užduotis, pvz. padėk popierinį kiaušinį prieš krepšelį, už 
krepšelio ir t.t. (vaizdo įrašas). 
6. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Pingvinai” 
judesius (nuoroda – šokis).  
7. Atliks Užduočių bloknoto užduotis 19 puslapis, 22-23 užduotis ir 
20 puslapis 22-23 užduotis (vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-
ctUE4DHo – mankšta 
https://youtu.be/w4tdtf8XW3A - šokis 
 
 

Balandžio 8 d., 
trečiadienis 

 

Raidė Uu, 
 garsas u 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Susipažins su raide Uu, garsu (vaizdo įrašas). 
3. Sugalvos žodžių, kurių pirmas garsas u.  
4. Garso u ieškos savo varduose, tėvų varduose, pavardėse. 
5. Aptars, kaip tariamas garsas u, kaip atrodo raidė U.  
6. Iš pasirinktų priemonių kurs raidę U (lipdys plastilinu, sudėlios iš 
smulkių detalių, susuks iš šaliko ir pan.). Nufotografuos raides ir 
atsiųs  į grupės „Facebook“. 
7. Raidės U ieškos knygose, žurnaluose. 
8. Pajudės (kojų mankšta). 
9. Perskaitys: UR, URTĖ, UPĖ. 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-
ctUE4DHo – mankšta 
https://www.instagram.com/p/B7_KfQjjD1o/?fbcli
d=IwAR2jgXmlpyua2tlgTv-
hlDkQCvwbK2yZ1BkMPS76xk_zbEFRLxdLPuUx
R6U – kojų mankšta 
https://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDn
w - dainelė 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://youtu.be/w4tdtf8XW3A
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.instagram.com/p/B7_KfQjjD1o/?fbclid=IwAR2jgXmlpyua2tlgTv-hlDkQCvwbK2yZ1BkMPS76xk_zbEFRLxdLPuUxR6U
https://www.instagram.com/p/B7_KfQjjD1o/?fbclid=IwAR2jgXmlpyua2tlgTv-hlDkQCvwbK2yZ1BkMPS76xk_zbEFRLxdLPuUxR6U
https://www.instagram.com/p/B7_KfQjjD1o/?fbclid=IwAR2jgXmlpyua2tlgTv-hlDkQCvwbK2yZ1BkMPS76xk_zbEFRLxdLPuUxR6U
https://www.instagram.com/p/B7_KfQjjD1o/?fbclid=IwAR2jgXmlpyua2tlgTv-hlDkQCvwbK2yZ1BkMPS76xk_zbEFRLxdLPuUxR6U
https://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDnw
https://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDnw


10. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės 
„Velykų saulutė“, aptars jos nuotaiką, tempą, įspūdžius (nuoroda – 
dainelė). 
11. Atliks Užduočių bloknoto užduotis 15 puslapis, 18-19 užduotis 
ir 16 puslapis 18-19 užduotis (vaizdo įrašas). 

Balandžio 9 d., 
ketvirtadienis 

 

Geometrinės 
formos - ovalas 

1. Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Prisimins žinomas geometrines formas: kvadratas, trikampis, 
skritulys, stačiakampis. Aptars ovalą. 
3. Savo aplinkoje ieškos ovalo formos daiktų (veidrodis, melionas, 
kiaušinis). Paprašys tėvų, kad atsakymus užrašytų ir atsiųstų į grupės 
„Facebook“.  
4. Nusipieš popieriaus lape didelį kiaušinį ir abiejuose rankose 
laikydami po flomasterį, (vienas flomasteris būtinai turi būti tokios 
spalvos, kurio pavadinime yra garsas u ) vedžios labirintus kiaušinio 
viduje iškart abiem rankomis. Darbelius įkels į grupės „Facebook“. 
5. Žais įvairius žaidimus, padedančius pažinti formas (nuoroda – 
formos), atliks užduotis, lavinančias regimąjį suvokimą bei akies – 
rankos koordinaciją (nuoroda- užduotys). 
6. Pakartos meninio ugdymo mokytojos mokytą dainelę „Margutis“ 
(vaizdo įrašas) ir mokysis ritmuoti panaudojant spalvotą popierių 
(nuoroda – ritmavimas).  
7. Atliks Užduočių bloknoto užduotis 17 puslapis, 20-21 užduotis ir 
18 puslapis 20-21 užduotis (vaizdo įrašas). 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-
ctUE4DHo – mankšta 
http://www.ziburelis.lt/nemokamai - formos 
https://www.worksheetfun.com/category/grades/pr
eschool/tracing-2/pre-writing-worksheets/shape-
tracing/ - užduotys 
https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_lMBYf
w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X7SVRY0Bcs
KvK5QWCNS7ojM1Kr6GBP51m5-
KcGqeHjBF0On43Ek1HHrw - ritmavimas 
 

Balandžio  
10 d., 

penktadienis 

Eksperimentų ir 
bandymų diena 

1.Vaikai pasimankštins (nuoroda – mankšta). 
2. Pakartos šokių mokytojos mokytą šokį „Pingvinai” (nuoroda – 
šokis).  
3. Atliks STEAMuko eksperimentus:  
- kiaušinis ant vandens (nuoroda –bandymas Nr. 1), 
- kiaušinis be lukšto (nuoroda – bandymas Nr. 2). 
4. Aktyviai pajudės pagal nuotaikingą muziką (nuoroda – kūno 
kultūra). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-
ctUE4DHo – mankšta 
https://youtu.be/w4tdtf8XW3A - šokis 
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c
&list=PLI7_ml-
hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1 – 
bandymas Nr. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAI
o&list=PLI7_ml-
hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2 -
bandymas Nr.2 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
http://www.ziburelis.lt/nemokamai
https://www.worksheetfun.com/category/grades/preschool/tracing-2/pre-writing-worksheets/shape-tracing/
https://www.worksheetfun.com/category/grades/preschool/tracing-2/pre-writing-worksheets/shape-tracing/
https://www.worksheetfun.com/category/grades/preschool/tracing-2/pre-writing-worksheets/shape-tracing/
https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_lMBYfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X7SVRY0BcsKvK5QWCNS7ojM1Kr6GBP51m5-KcGqeHjBF0On43Ek1HHrw
https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_lMBYfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X7SVRY0BcsKvK5QWCNS7ojM1Kr6GBP51m5-KcGqeHjBF0On43Ek1HHrw
https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_lMBYfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X7SVRY0BcsKvK5QWCNS7ojM1Kr6GBP51m5-KcGqeHjBF0On43Ek1HHrw
https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_lMBYfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X7SVRY0BcsKvK5QWCNS7ojM1Kr6GBP51m5-KcGqeHjBF0On43Ek1HHrw
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://youtu.be/w4tdtf8XW3A
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2


https://www.youtube.com/watch?v=wheGAwTdra
k – kūno kultūra 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO  (6-7 METŲ) GRUPĖS „PERLUKAI“ VEIKLOS PLANAS 
SAVAITĖS TEMA „PAS VELYKŲ BOBUTĘ“ 

Data Potemės Užduotys (programinė biblioteka) Nuorodos 

Balandžio 6 d., 
pirmadienis 

 

„Pas Velykų 
bobutę. Temos 
pristatymas“ 

1. Klausysis sekamos ir vaidinamos „Pasakos apie kiškius, kaip jie 
važiavo margučių dažyti“, su stalo teatro lėlėmis (vaizdo įrašas). 
2. Pažais margučių matematiką su iškirptais iš spalvoto popieriaus 
kiaušinių trafaretais. Užsirašę ant jų skaičius nuo 1 iki 10 dėlios juos 
eilės tvarka, ras nurodytų skaičių kaimynus (vaizdo įrašas). 
3. Dviejuose popieriniuose kiaušinių trafaretuose pieš ovalus pagal 
skirtingą instrukciją – aplink ratu nuo didžiausio iki mažiausio 
viename ir daug mažų kitame (vaizdo įrašas). Nuspalvins visus 
nupieštus ovalus skirtingomis spalvomis, suskaičiuos, kiek iš viso 
kiaušinių yra abiejuose trafaretuose. Skaičius užrašys šalia kiaušinių. 
4. Pasižiūrės vaizdo įrašą su išmaniaisiais robotukais apie Užgavėnes 
ir Velykas (nuoroda – filmukas) 
5. Klausysis meninio ugdymo mokytojos atliekamą dainelę 
„Margutis“, įsimins žodžius ir padainuos (vaizdo įrašas). 
6. Atliks rašto užduotis pavasario UB (užduočių bloknote), psl. 17 
ir 22 . 

https://www.youtube.com/watch?v=GCw7O7jf5-w 
- filmukas 
 
 
 
 
  

Balandžio 7 d., 
antradienis 

 

„Pas Velykų 
bobutę. 

Orientavimasis 
erdvėje“ 

1.  Stebėdami Opa Pa mokomąjį plakatą apie Velykas, nusakys jame 
nupieštų margučių padėtį (vaizdo įrašas). 
2. Atliks orientavimosi erdvėje veiksmus pagal pavyzdį, pagal 
žodinę instrukciją, manipuliuodami pasirinktu žaislu (vaizdo įrašas). 
Įvardins, kur jų atžvilgiu yra žaislas, kalbėdami pilnais sudėtiniais 
sakiniais. 
3. Klausysis I. Urbonavičiūtės-Bumblauskienės eilėraščio „Ant 
margučio nedidučio...“ (vaizdo įrašas). 
3.  Rašys „diktantą“ ant margučio, prieš tai jį susibraižę į keturias 
dalis, nupiešdami nurodytoje erdvėje atitinkamą kiekį daiktų 
(vaizdo įrašas). 
4. Skaičiuos, kokių figūrų yra daugiau margučio viršuje, apačioje, 
kairėje ir dešinėje, įvardins, keliomis daugiau, skaičiuos, kiek iš viso 

https://youtu.be/pTgDD-Vs1mQ - šokis 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wheGAwTdrak
https://www.youtube.com/watch?v=wheGAwTdrak
https://www.youtube.com/watch?v=GCw7O7jf5-w
https://youtu.be/pTgDD-Vs1mQ


figūrų yra margučio viršutinėje dalyje, apačioje, kairėje ir dešinėje. 
Užrašys tai kitame kiaušinio trafarete (vaizdo įrašas). 
5. Pasigamins margutį - dėlionę pagal pavyzdį (vaizdo įrašas). 
6. Stebėdami šokių mokytojos įrašą, kartos šokio „Žirafa” judesius 
(nuoroda – šokis).  
6. Atliks užduotis pavasariniame UB bloknote, psl. 19, 20. 

Balandžio 8 d., 
trečiadienis 

 

Susipažinimas 
su raide Č, jos 

skyrimas 
žodžiuose 

1. Klausysis sekamos pasakos apie raidę Č (vaizdo įrašas). 
2. Žiūrėdamas į Opa Pa priešmokyklinuko knygą (psl. 17), 
suskaičiuos, kiek raidžių Č mato tekste (vaizdo įrašas). 
3. Sugalvos žodžių su garsu „č“, juos užrašys ir atsiųs mokytojai. 
4. Popieriaus lape nupieš dvi storas raides Č – didžiąją ir mažąją, 
papuoš jas savo pasirinktais štampukais (pirštų pagalvėlėmis, butelio 
kamščiais, štampukais iš daržovių, vatos tamponėliais, ausų 
krapštukais ir kt.). Piešinių nuotraukas talpins grupės elektroninėje 
erdvėje.  
5. Ras namie visus daiktus, prasidedančius raide Č, jų pavadinimus 
užrašys kitoje piešinio su raidėmis pusėje.   
6. Popierinį kiaušinio trafaretą margins žinomomis raidelėmis, iš 
kurių nuspalvins tik raides Č (vaizdo įrašas). 
7. Atliks užduotis pavasariniame UB (užduočių bloknote), psl. 14. 
8. Paklausys nuotaikingos dainelės „Abėcėlė“ (su grupe „Biplan“) 
(nuoroda). 

https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQUGgMY
&list=PLAKIUfCfEeejFbHDawHM6A79q_hDD5H
YI&index=2&t=Os&app=desktop - daina 

Balandžio 9 d., 
ketvirtadienis 

 

„Pas Velykų 
bobutę. Velykų 

papročiai“ 

1.  Klausysis pasakojimo apie Velykų papročius, Velykų bobutę 
(vaizdo įrašas). 
2.   Susipažins su senoviniais lietuvių liaudies margučių marginimo 
raštais, spalvų reikšmėmis, sužinos, kad margutis gali būti laiškas 
draugui, mamai, tėčiui (vaizdo įrašas). 
 3. Pabandys nupiešti margutį - laišką savo draugui, naudodamasis 
pasiūlytais simboliais (vaizdo įrašas). Margučio nuotrauką įkels į 
grupės elektroninę erdvę. 
  4. Išsiaiškins apie margučių ridenimą, kaip sužinoti, į kurią pusę jis 
riedės (vaizdo įrašas). 
5. Klausysis meninio ugdymo mokytojos parinktos dainelės „Velykų 
saulutė“, aptars jos nuotaiką, tempą, dalinsis savo įspūdžiais 

https://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDn
w – „Velykų saulutė“ 
https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_lMBYf
w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X7SVRY0Bcs
KvK5QWCNS7ojM1Kr6GBP51m5-
KcGqeHjBF0On43Ek1HHrw - ritmavimas 
https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2
g - daina 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQUGgMY&list=PLAKIUfCfEeejFbHDawHM6A79q_hDD5HYI&index=2&t=Os&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQUGgMY&list=PLAKIUfCfEeejFbHDawHM6A79q_hDD5HYI&index=2&t=Os&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQUGgMY&list=PLAKIUfCfEeejFbHDawHM6A79q_hDD5HYI&index=2&t=Os&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDnw
https://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDnw
https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_lMBYfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X7SVRY0BcsKvK5QWCNS7ojM1Kr6GBP51m5-KcGqeHjBF0On43Ek1HHrw
https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_lMBYfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X7SVRY0BcsKvK5QWCNS7ojM1Kr6GBP51m5-KcGqeHjBF0On43Ek1HHrw
https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_lMBYfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X7SVRY0BcsKvK5QWCNS7ojM1Kr6GBP51m5-KcGqeHjBF0On43Ek1HHrw
https://www.youtube.com/watch?v=hPnM_lMBYfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X7SVRY0BcsKvK5QWCNS7ojM1Kr6GBP51m5-KcGqeHjBF0On43Ek1HHrw
https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g
https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g


(nuoroda – „Velykų saulutė“) ir mokysis ritmuoti panaudojant 
spalvotą popierių (nuoroda – ritmavimas).  
6. Atliks rašto užduotis pavasariniame UB, psl. 18 ir 21. 
7. Klausysis dainos apie pavasarį įrašo (nuoroda – daina).   

Balandžio 10 
d., 

penktadienis 

„Pas Velykų 
bobutę. Savaitės 
apibendrinimas. 
Eksperimentų 

diena“ 

1. Pakartos meninio ugdymo mokytojos mokytą dainelę „Margutis“ 
(vaizdo įrašas). 
2. Pakartos šokio mokytojos mokytą šokį „Žirafa“ (nuoroda – šokis). 
3. Sužinos, kokiais būdais galima marginti margučius (vašku, 
žolelėmis, skutinėti) (vaizdo įrašas). 
4. Parašys, kokiais būdais margučius margina jo šeima, aprašą ir 
margučių nuotraukas atsiųs mokytojai po Velykų šventės. 
5. Atliks STEAMuko eksperimentus:  
- kiaušinis ant vandens (nuoroda –bandymas Nr. 1), 
- kiaušinis be lukšto (nuoroda – bandymas Nr. 2). 
6. Sudalyvaus virtualiose Palangos Gintaro muziejaus dirbtuvėlėse 
ir pasigamins paukštelį iš išpūsto kiaušinio ir spalvoto popieriaus 
namų puošybai (nuoroda – virtualios dirbtuvėlės). 

https://youtu.be/pTgDD-Vs1mQ - šokis 
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c
&list=PLI7_ml-
hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1  
 – bandymas Nr. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAI
o&list=PLI7_ml-
hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2 -
bandymas Nr. 2 
https://www.facebook.com/483671795147493/phot
os/pcb.1511478472366815/1511473909033938/?ty
pe=3&theater – virtualios dirbtuvėlės 
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https://youtu.be/pTgDD-Vs1mQ
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ogLDEEsqp2c&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=q7YsN5BRAIo&list=PLI7_ml-hToMPyBuQFQDoiJzhYbGTv0I9G&index=2
https://www.facebook.com/483671795147493/photos/pcb.1511478472366815/1511473909033938/?type=3&theater
https://www.facebook.com/483671795147493/photos/pcb.1511478472366815/1511473909033938/?type=3&theater
https://www.facebook.com/483671795147493/photos/pcb.1511478472366815/1511473909033938/?type=3&theater

