
LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽEMUOGĖLĖ” 
 

Vasario 15–19 d.  
 

Projekto „Draugystės delniukai“ V etapo realizavimas: 
 

Tema: „Užgavėnės. Atsisveikinimo su žiema šventė”. 
 

„Niekaip nesiliauja šaltis. Meškai dar ne laikas keltis. 

Pūgos kaip padukę sukas. Miega guoly ir barsukas.“ 

 

Uždaviniai: 
Siekti, kad vaikas: 

- nusiteiktų atliepti Užgavėnių nuotaiką, įsijungti į jų šurmulį, pokštavimą, žaidimus, darbus 

bei pajusti Pelenų dienos rimtį, saiką, susikaupimą; 

- įgyventų savaitės, kai žiema pasuka į pavasarį, išskirtinumą: gamtos reiškinių lūžį, virsmą, 

sandūrą bei žmonių elgesio staigius pokyčius, permainas, tradicijų laikymąsi; 

- daugiau sužinotų, išsiaiškintų, patirtų apie žiemos baigties ir pavasario pradžios metą, 

žiemos palydą ir pavasario sutikimo papročius; 

- pasimokytų kaukių darymo, pokštavimų, žaidimų, dainų, burtų, spėliojimų. 
 

Numatoma veikla: 

Pirmadienis. Prieššventinė ruoša. 
 - Išklausyti auklėtojos skaitomo J. Degutytės eilėraščio „Pavasario varpas”, S. Sasnauskaitės 

kūrinėlio „Užgavėnės”, apžiūrėti puslapį „Užgavėnės” žurnale; 

- Pasimokyti blynų prašymo, kaulijimo, pajuokavimų; 

- Išsiaiškinti mįslę apie Gavėnią ir Velykas; 

- Pasimokyti Užgavėnių dainų: „Tėvas parvažiavo”, „Ėjo žydas”, „Ožys ant tilto stovėjo“, 

„Žyds  juods, žyds raudons”, „Senis“, „Blynai”; 

- Prisiminti jau žinomus ir išmokti naujų šokių, žaidimų, raitelių: „Čigonėlis”, „Žydas”, 

„Meškutė”, „Oželis”, „Blusa”, „Bėgo ožka per miškus”, „Kepu kepu laimę”; 

- Patiems pasidaryti ožio, arklio, jaučio, žydo, čigono, ubago kaukių panaudojant beržo tošį, 

medžio žievę; 

Antradienis. Pavasario šaukimas. 
- Užgavėnių šventė. 

Trečiadienis. Pelenų diena. 
- Susėdus prie stalo, uždegti žvakutę, susikaupti ir ramiai pasišnekučiuoti, koks metas 

šiandien prasideda, kiek jis truks, kokia švente baigsis; 

- Pasiryžti susilaikyti ne tik nuo besaikio smaguriavimo, bet ir nuo triukšmavimo, piktų 

žodžių, negerų poelgių; nusiteikti būti pakantesniam, jautresniam, gailestingesniam, 

paslaugesniam, nuoširdesniam. 

Ketvirtadienis. Pavasario ženklų ieškojimas. 
- Klausyti deklamuojamų, skaitomų eilėraštukų apie pavasario ženklus gamtoje: upeliuką po 

sniegu, varveklių lašėjimą, sniego smegimą, tirpimą, ledėjimą, Sniego Senių kiužimą, 

paukščių čirškesį, nujaučiant, kad artėja pavasaris, brinksta pumpurėliai, ruošiasi išsprogti; 

- Ištyrinėti, kuriose vietose sniegas lipnus, pažliugęs, patižęs, o kuriose sukietėjęs, pasidengęs 

pluta, supuolęs į gabalus, ir pabandyti pavasario Sniego Senį, voliojant, spaudžiant, 

sukraunant sniego gabalus, luitus bei aplipdant juos sniegu. Susitarti kasdien apžiūrėti 

Sniego Senį, atkreipiant dėmesį, kaip atrodo po nakties – pašalęs, apledėjęs, o kaip 

pasikeičia dieną saulei šviečiant – sumažėja, pasmenga. 

Penktadienis. Savaitės įspūdžių aidas. 
- Dalintis įspūdžiais, pasakoti vienas kitam ką nors iš kiekvienos vis kitokios šios savaitės 

dienos, rodyti vienas kitam nuotraukas, kaukes, barškynes, piešinėlius, papuošimus; 

- Parengti atsiminimų, įspūdžių, įvykių žinialapį „GAVĖNAS”, užpildant piešiniais, 

nuotraukomis… 

 


