
Veiklos

Pasidžiaugimas
darbu

1.Sužadinimas. Ką žinai apie
šv. Velykų šventę? Minčių
lietus. (Priedas Nr.1)
 2. Paveiksliukų analizė.
    (Priedas Nr. 2) Pokalbis
apie tai, ką juose matome.
     3. Teksto klausymas.
(Priedas Nr.3) 

 
 
 

Uždavinys Žodymas

Veiklų tęsinys

Tema. 
Šventės. 

Šv. Velykų šventės prasmė.

Žiūrėdami į paveikslėlius,
klausydamiesi ir kartodami žodžių

tarimą gebės 3-5  sakiniais
papasakoti apie šv. Velykų 
 šventę, panaudodami 3-5 

 būdvardžius.

 Švęsti, 
 verba

linksma, džiugi, gera
gražus, dailus margutis

dažyti, dažo, dažė (ką?)
šv. Velykos

Kristaus Prisikėlimo šventė

4. Teksto skaitymas 
(Priedas Nr. 4)
5. Medžiagos įtvirtinimas.
(Priedas Nr.5)
Prisiminę pamokos uždavinį,
papasakos apie šv. Velykų
šventę.
6. Refleksija. (Priedas Nr.6)

 
 
 
 
 



Sužadinimas. Minčių lietus. Priedas Nr. 1 

Priedas Nr. 3

Teksto klausymas. Priedas Nr.3

Nuoroda https://www.youtube.com/watch?
v=458se-VilHE  

 P.S. Įrašą galima klausyti ne visą, tik pasirinktą
fragmentą.

 

Paveiksliukų analizė.Priedas Nr. 2

https://www.youtube.com/watch?v=458se-VilHE


Teksto skaitymas. Priedas Nr. 4
Velykos, švenčiamos pirmą sekmadienį po kovo – 22 osios
mėnulio pilnaties, Kristaus prisikėlimo šventė, primenanti
pagrindinį krikščionybės įvykį. Šioje šventėje glaudžiai
pinasi religija ir senieji papročiai. Velykų ciklas prasideda
Verbų sekmadieniu. Tai Didžiosios savaitės pradžia. Pasak
Biblijos, tą dieną Kristaus įjojo į Jeruzalę, ir žmonės jam po
kojomis klojo palmių šakas. Daugelyje šalių ši diena
vadinama Palmių sekmadieniu. Tam įvykiui atminti
šventinamos verbos. Verbų sekmadienį šventinamos
kadagių šakelės. Paskui verba laikoma namuose užkišta už
šventojo paveikslo.  Didžiosios savaitės tridienis yra labai
reikšmingas. Didįjį ketvirtadienį bažnyčioje yra prisimenama
Kristaus Paskutinė vakarienė. Didysis penktadienis –
didžiosios tylos ir susikaupimo diena. Didįjį šeštadienį
šventinama ugnis ir vanduo. Velykos – tai margučiai, karklo
katinėliai, zuikučiai, narcizai, naminiai pyragai.Svarbiausias
Velykų atributas esąs kiaušinis. Tai gyvybingumo,
vaisingumo simbolis, todėl labai svarbus Velykų švenčių
cikle. Margučiai dažomi gamtiniais dažais – svogūnų
lukštuose ar beržo lapuose, ąžuolo žievės tirpale,
marginami vašku, skutinėjami. Velykų rytą skubama į
bažnyčią į Prisikėlimo pamaldas. Velykų pusryčių
stengdavosi susirinkti visa šeima – dauždavosi kiaušiniais,
kad būtų dori žmonės, nesipyktų, gyventų po vienu stogu,
namuose būtų ramybė ir taika. Pabudę vaikai seniau
ieškodavo Velykės atneštų margučių, po pusryčių
ridendavo kiaušinius. Prisikėlęs Kristus nuskaidrindavo
žmonių širdis, pripildydavo jas gerumo. 



Priedas Nr.5

Perskaitykite tekstą ir pabaikite sakinius. 

1. Verbų sekmadienį buvo paprotys
plakti.............................................................................................
2.Laikotarpis nuo Verbų sekmadienio iki pirmo sekmadienio po
Velykų buvo
laikomas................................................................................................
..................................................
3.Kiaušinis per Velykas valgomas
tam........................................................................................................
...............................................................................................................
4. Naktį vaikščiodama Velykų bobutė (Velykė) vaikams
palieka...................................................................................................
..................................................
5.Žmonės žino keliolika margučių ..................................būdų.
6. Prie stalo visi
sėda......................................................................................................
........................
7. Velykų rytą žmonės skuba
į.............................................................................................................



Refleksija. Priedas Nr. 6 

Refleksija. Pokalbis. 
 

Ką apie pamoką papasakočiau joje nedalyvavusiam
klasės draugui?

Kas labiausiai įsiminė?
Ko nesupratau?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


