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Tėveliai vaikams papasakos apie Velykas. 

Labai seniai Lietuvoje Velykos buvo švenčiamos, kaip gamtos atbudimo šventė. Margučiai 

simbolizavo gyvybės atsiradimą-augalijos gimimą, žydėjimą. Seniau vaikai tikėjo, kad pamiškėje 

gyvena senutė Velykė. Ji dažo kiaušinius , o  Velykų naktį sudeda juos į vaškinį ar cukrinį vežimaitį, 

pakinko į jį kiškius ir veža mergaitėms bei berniukams. Vaikai jau šeštadienį po pietų pradėdavo 

laukti Velykės, ruošti vietelę (gūžtelę) margučiams, darželiuose prie medžių, namų sąsparose, 

medžiuose, ant palangių, stalų, po suoliukais prieangiuose. Prie lovos padėdavo pintinėles ir 

dubenėlius, geldeles, prieangyje vietoj jų kartais palikdavo rėtuvą. Velykų rytą vaikams rūpėjo kuo 

anksčiau atsikelti, kad pamatytų Velykės dovanėles, o gal ir ją pačią pasieks išvyti. Paruoštose vietose 

vaikai rasdavo po du margučius, kartais jie gulėdavo klumpėse, šliurėse arba visai greta, prie 

pagalvės, lovoje. Bet ne visiems vaikams būdavo įdėta vienodai: geresniems daugiau, blogesniems 

mažiau, o kiti ir visai nerasdavo kiaušinių. Kartais per tėvus Velykė vaikams pasiteisindavo, kad tik 

po vieną margutį paliko, nes negavo iš zuikučio. Būdavo, jog vaikai, be margučio, rasdavo dar pyrago. 

Velykė važiuoja vežimėliu, pasikinkytu vaško kumelaitę kanapine uodegaite. Ji gali važinėti tik naktį, 

nes dieną saulė pašviestų ir kumelaitė ištirptų. 

Tėveliai vaikams paskaitys eilėraštį: 

Zita Gaižauskaitė 

 ,,Vėlykė“ 

Ten, kur pernai 

Pempė klykė – 

Šiemet vaikščioja 

Vėlykė. 

  

- Ar matei? 

- Tikrai mačiau! 

Prislinkau 

Prie jos arčiau. 

  

- O jinai tave 

Ar matė? 

- Palytėjo man 

Dar petį. 

  

Ir margutį 

Pažadėjo, 

Tik... į delnus 

Neįdėjo. 

 

 

Vaikai ornamentuos Velykės skarą. Iš stačiakampio iškirps trikampį, sukarpys pakraštį (kutai), 

ornamentuos skrituliukais įvairiomis spalvomis. (pav.) 

 



,,Velykų kiškis“ 

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 

Su kiškučio margučiu. 

Atidarys nuorodą: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enLT811LT811&sxsrf=ALeKk00mz1yHKOp3YSCmG2J7-

zTjHni2pA:1585907461970&q=margu%C4%8Diai&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi84KrX_cvo

AhVkx4sKHcOSCBMQsAR6BAgHEAE&biw=946&bih=613 

Pažiūrės margučius. Atidarys nuorodą: 

https://www.youtube.com/watch?v=HVRXL8o-hfw 

 Mįslės: 

Pramušiau ledą, radau sidabrą. Pramušiau sidabrą, radau auksą (kiaušinis). 

Mažutis ąsotėlis, skani tyrelė (kiaušinis). 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enLT811LT811&sxsrf=ALeKk00mz1yHKOp3YSCmG2J7-zTjHni2pA:1585907461970&q=margu%C4%8Diai&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi84KrX_cvoAhVkx4sKHcOSCBMQsAR6BAgHEAE&biw=946&bih=613
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enLT811LT811&sxsrf=ALeKk00mz1yHKOp3YSCmG2J7-zTjHni2pA:1585907461970&q=margu%C4%8Diai&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi84KrX_cvoAhVkx4sKHcOSCBMQsAR6BAgHEAE&biw=946&bih=613
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enLT811LT811&sxsrf=ALeKk00mz1yHKOp3YSCmG2J7-zTjHni2pA:1585907461970&q=margu%C4%8Diai&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi84KrX_cvoAhVkx4sKHcOSCBMQsAR6BAgHEAE&biw=946&bih=613
https://www.youtube.com/watch?v=HVRXL8o-hfw


 

 


