
PAS VELYKŲ BOBUTĘ



LINKSMOS      UŽDUOTĖLĖS

 EMA pamokos.lt

Kiekvieną dieną vaikai 
atlieka po 2 užduotis:

Pasaulio pažinimas

 Priešmokyklinio 
ugdymo užduočių 
bloknotas

Pasaulio pažinimas
( Santykis su aplinka gamtine, 

socialine, kultūrine).

Matematika (Skaičiuoja, matuoja, 

lygina, sprendžia praktinius sudėties ir 
atimties uždavinius su daiktais, gali 
naudoti skaitmenis, sutartinius ženklus).

SĖKMĖS! SĖKMĖS!

 Atlik  UB 17 ir 18 
užduotis

 Papildomos 
užduotys lavina.lt



PAS VELYKŲ BOBUTĘ

KLAUSYMO UŽDUOTIS

 MARGUČIŲ RAŠTŲ IR 
SPALVŲ REIKŠMĖS

(VAIZDO ĮRAŠAS)

KAIPGRAŽU !

 ATSAKYK Į KLAUSIMUS:

 Ką simbolizuoja raudona spalva?

 Ką simbolizuoja juoda spalva?

 Ką simbolizuoja mėlyna spalva?

 Ką simbolizuoja žalia spalva?

 Ką simbolizuoja geltona  spalva?



PAS VELYKŲ BOBUTĘ

TYRIMAS

 MARGUČIŲ DAŽŲ 
GAMYBA

(VAIZDO ĮRAŠAS)
Reikalinga:  0,5 ltr. talpos 3 stiklainai

Į 1 stiklainį pridėti svogūnų lukštų(apie pusę 
stiklainio)

Į 2 stiklainį – špinatų;

Į 3 stiklainį įberti didelį šaukštą(galima ir daugiau) 
ciberžolės. Visų stiklainių turinys užplikomas 
verdančiu vandeniu, pripilant kiek daugiau 
nei pusę stiklainio. Į kiekvieną stiklainį 
įdedama po baltą virtą kiaušinį ir paliekame 
iki rytojaus

Pabandykite !



PAS VELYKŲ BOBUTĘ

NAUJA RAIDELĖ  U Mano draugų vardai 
 GARSINĖ ANALIZĖ:

 Surašyti tik tuos “Žiedelių”  
grupės vaikų  vardus, 
kurių vardelyje “gyvena” kurių vardelyje “gyvena” 
garsas U.

 Pvz. KRISTUPAS, LUKA



AR ŽINAI ?

Mano  dieneles

 KIEK DAR LIKO DIENŲ 
IKI VELYKŲ?

 KOKIA ŠIANDIEN 
SAVAITĖS DIENA?

Šiandien antradienis 

SAVAITĖS DIENA?

 IŠVARDINK VISAS 
SAVAITĖS DIENAS

 KURI SAVAITĖS DIENA 
TAU PATINKA 
LABIAUSIAI?



VELYKŲ BELAUKIANT...

KURIS GRAŽESNIS? KURIS SKANESNIS?



Tema: VELYKŲ BELAUKIANT...

ŽINAU

Pati didžiausia 
dovana yra 

STENGIUOSI 

 Susivaldyti, nesipykti.

 Nepamiršti žodžio dovana yra 
JĖZAUS 
Prisikėlimas;

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

 būti malonus;

 padaryti kasdien po gerą
darbą;

 tvarkyti savo kambarį;



Tema: PAS VELYKŲ BOBUTĘ

MENINĖ UŽDUOTIS 

KIAUŠINIS PAUKŠČIO LIZDE 

 Taip galima  pavadinti  šį margutį, 
įdėtą į tuščiavidurį siūlų 
kamuolėlį. Išpūskite nediduką kamuolėlį. Išpūskite nediduką 
balioną ir jį tepdami klijais, 
vyniokite siūlus. Kai viskas 
išdžius, balioną susprogdinkite ir į 
gautą siūlų lizdelį įdėkite 
gražiausią Velykų margutį.

Labai smagu, pabandykite!


