
PER MOKSLO KALNUS

Priešmokyklinė grupė “ŽIEDELIAI”



EMA PAMOKĖLĖ 

PAGALVOK, PAMĄSTYK IR ATLIK ŠIAS LINKSMAS 
UŽDUOTIS!!!!!

Pasaulio pažinimas:

 Stebime gamtą 

( Santykis su aplinka gamtine, socialine, kultūrine).( Santykis su aplinka gamtine, socialine, kultūrine).

 Matematika : Sudedame skaičius iki 5 mintinai
(Skaičiuoja, matuoja, lygina, sprendžia praktinius sudėties ir 
atimties uždavinius su daiktais, gali naudoti skaitmenis, 
sutartinius ženklus).

SĖKMĖS! SĖKMĖS!



Tema: PAS VELYKŲ BOBUTĘ

KLAUSYMO UŽDUOTIS 
 ( įgarsintas vaizdo įrašas) 

pasakojimas “VELYKŲ BOBUTĖ” 

Pamėgink atsakyti  atsakyk į klausimą!!

KODĖL VELYKĖ  NEĮDĖJO 
VAIKUČIUI  MARGUČIO  Į DELNUS? 



Tema: PAS VELYKŲ BOBUTĘ

 NAUJA RAIDELĖ  U

NETOLI  UPĖS VELYKĖ  MARGINO 
MARGUČIUS VAŠKU. 

NUDAŽĖ RUDAI, BUS URTEI .NUDAŽĖ RUDAI, BUS URTEI .

NUDAŽĖ  GELTONAI, BUS TUMUI.

 Nurašyk sakinius  ir suskaičiuok, kiek yra 
žodžių kiekviename sakinyje.

 Atrask visas raideles   U ir jas paryškink.



Tema: PAS VELYKŲ BOBUTĘ

AR ŽINAI? 
VELYKŲ PAPROČIAI 

Seniau Velykos buvo švenčiamos keturias dienas: Pirmoji buvo laikoma Ugnies diena,  antroji –
dievo perkūno, trečioji –Gegužės(gegutės), ketvirtoji – ledų diena.

Ankstų Velykų rytą šeimininkas pasikinkęs arklius į vežimą, apvažiuodavo ratu visus laukus. Tai 
darydavo, kad javai gerai derėtų, ledai jų neišguldytų. Pirmą švenčių dieną, išėję iš bažnyčios, darydavo, kad javai gerai derėtų, ledai jų neišguldytų. Pirmą švenčių dieną, išėję iš bažnyčios, 
visi skubėdavo namo, nes kas pirmas pareis, tam geriausiai seksis. Žemaitijoje buvo paprotys, 
vadinamas Velykų laistymu. Rytą dar prieš pusryčius du ar trys vyrukai, eidavo kaimo gatve, 
nešdavosi vandens butelį, o ant kaklo turėdavo užsikabinę baltus rankšluosčius. Užėję į trobą 
pasveikindavo namus ir jų gyventojus su šventėmis. Moterims ir mergaitėms į delnus įpildavo 
truputį vandens ir jį tuoj rankšluosčiu nušluostydavo. Laistytojus pavaišindavo ir išlydėdavo 
su margučiais namo.          Vaikučių kalendorius. “Pavasaris”  K:Šviea, 200

PAGALVOK  IR  ATSAKYK Į KLAUSIMUS

KIEK DIENŲ SENIAU ŠVĘSDAVO VELYKAS?

KAIP VADINOSI ŠVENČIAMOS DIENOS?



VELYKŲ BELAKIANT...

Kažkur toli toli, miško pakraštyje, gyvena Velykė. Ji ištisus metus
nuo ryto iki vakaro margina margučius. Velykų naktį geroji 
senolė sudeda margučius į vaškinį ar cukrinį vežimaitį, pakinko 
į jį kiškius ir veža vaikams. 

Stebuklingą Velykų rytą kiekvienas vaikas ant palangės ar po lova Stebuklingą Velykų rytą kiekvienas vaikas ant palangės ar po lova 
randa po gražų margutį. Tik, deja, pačios tetulės Velykės iki 
šiol niekam nėra tekę pamatyti”. Gal Jums pavyks sutikti 
Velykę ankstyvą  šv.VELYKŲ  rytą. 

VISI, MAŽI IR DIDELI LAUKSIME 

VELYKŲ PRISIKĖLIMO DŽIAUGSMO 



 Pati didžiausia dovana yra Jėzaus Prisikėlimas;

 Nepamirštu padaryti gerą darbelį;

 Stengiuosi būti malonus;

 Susitvarkau savo kambarį; 

VELYKŲ BELAUKIANT...

 Susitvarkau savo kambarį; 

 Padedu mamai kepti pyragus;

 PASAKAU GERĄ ŽODĮ; 

 Susivaldau, nesipykstu.

 Nepamirštu žodžio “prašau”, “atsiprašau” ir 
stebuklingo žodžio MYLIU. 



Tema: PAS VELYKŲ BOBUTĘ

UŽDUOČIŲ BLOKNOTAS

Atlik  UB 15 ir 16 užduotis.Atlik  UB 15 ir 16 užduotis.
www.lavina.lt.



KIEK ČIA SLEPIASI KIŠKUČIŲ?



PAS VELYKŲ BOBUTĘ

MENINĖ VEIKLA 
Krepšelis 

 Perkirpkite popierinę kiaušinių dėžutę pusiau ir tą pusę, kurioje yra dėkliukai, nuspalvinkite akvareliniais Perkirpkite popierinę kiaušinių dėžutę pusiau ir tą pusę, kurioje yra dėkliukai, nuspalvinkite akvareliniais
dažais. Kai dėžutė išdžius, nuspalvinkite dar kartą - bus sodresnės spalvos.

Savo rankų dėžutė - dar mielesnė. Tuo labiau kad ji nieko nekainuoja!

Velykų medžio puošimas  
 Nepamainomi Velykų palydovai - kiškučiai, viščiukai ir drugeliai. Šių galite pasidaryti iš nereikalingų

skalbinių segtukų: iš popieriaus iškirpkite drugelio sparnus, pagražinkite juos margaspalviais taškeliais ar
juostelėm ir su universaliais klijais priklijuokite prie segtuko. 

Linksmuosius drugelius galite nutupdyti ant  Velykų medžio.



PAS VELYKŲ BOBUTĘ

PASIMOKINKIME KARTU... 

Velykė 
 Ten, kur pernai pempės klykė-

 Šiemet vaikščioja Velykė.

 -Ar matei? -Ar matei?

 -Tikrai mačiau!

 Prislinkau prie jos arčiau.

 - O jinai tave

 Ar matė?

 -Palytėjo man dar  petį. 

 Ir margutį pažadėjo,

 Tik...į delnus

 Neįdėjo 

Zita Gaižauskaitė. Kur keliauji, debesėli! K.Aušra, 2008



GRAŽIOS SAVAITĖS!GRAŽIOS SAVAITĖS!


