
Užduotys „Boružėlių“, „Zuikio Bumbulio“ ir „Meškiukų“ grupėms 

 

Greit Velykos...  

Artėja pati nuostabiausia pavasario šventė – 

VELYKOS! Ar laukiate?  

Kad laukti būtų linksmiau, kviečiu visus daug daug 

dainuoti. (Dainelių žodelius rasite toliau, kitame 

puslapyje). 

 

 

Pavasarį žemę pirmoji pasveikina saulutė. Tad kartu su saulute pasveikinkim ir mes 

dainuodami dainelę „Šviečia saulytė“: prisijunkite prie nuorodos, klausykite ir 

dainuokite dainelę, atlikite judesiukus, parodykite savo kūno dalis, paplokite, 

apsisukite..  

https://www.youtube.com/watch?v=zql4VGX6Oqc 

 

Na, ir pagaliau – kaip lauksime Velykų be dainelių apie pavasarį ir Velykas! 

Prisijunkite paspaudę ant nuorodų, pasiklausykite dainelių, išsirinkite vieną ir 

pamėginkite kartu padainuoti, palinguoti: 

 

„Saulės Linkėjimai“ (ž. E. Selelionio, m. S. Jačėno). 

Spauskite ant vienos iš nuorodų, klausykite ir kartu dainuokite: 

https://www.pakartot.lt/album/visos-saules-zuikucio-j-jacenaites-daineles,  

arba:  

https://www.youtube.com/watch?v=UzeMxUYemU0 

 

„Kiškių Velykos“ 

https://www.youtube.com/watch?v=NDSTHBbJlPA&fbclid=IwAR1FJAzWia7Uac1S3UoMXQ66C

xsoLaz9G-QUwJJLd4FDUUkJAU3QKuAyHMA 

 

„Pavasaris“ 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR26inlZ8FX07

mRlezOH4osmEN-y3h3sA18hRRjJZgFIcuHBrn3kL2W6SOs 
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Dainelių žodžiai 
 

 

Šviečia saulytė 
 

Pavasaris už lango, Kaip smagu, kai saulytė šviečia ir šildo! Padainuokime dainelę ir 

aukime kartu su saulyte (spauskite ant nuorodos). 
 

Šviečia saulytė 

Šildo delniukus. 

 

Tai smagu, tai smagu 

Augt su saulyte kartu... 

 

Šviečia saulytė 

Šildo skruostukus. 

 

Tai smagu, tai smagu 

Augt su saulyte kartu... 

Šviečia saulytė 

Šildo keliukus. 

 

Tai smagu, tai smagu 

Augt su saulyte kartu... 

 

Šviečia saulytė 

Šildo padukus. 

 

Tai smagu, tai smagu 

Augt su saulyte kartu... 

 

 

 

 

„Saulės Linkėjimai“ 

(ž. E. Selelionio, m. S. Jačėno) 

Saulė, žemės motinėlė 

Mus globoja rūpestingai 

Siųsdama po spindulėlį, 

Ji visiems kas dieną linki: 

 

Žolei – prasikalt pro lapą, 

Žiedui – skleisti svaigų kvapą, 

Medžiui – kelt žalias šakas, 

Paukščiui – kalbinti lankas. 

 

Dirvai –  supt javus ant rankų, 

Upei – atspindėti dangų, 

Man –  kiekvieną dieną augti 

Ir kas rytą saulės laukti.   
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„Kiškių Velykos“ 
(I. Bakšė) 

Lakstė (6 kartus) 

Daug kiškučių ilgaausių po miškus, 

Dažė (6 kartus) 

Pasislėpę po eglaitėm margučius. 

O ryte keista močiutė 

Į krepšelį juos sudėjo 

Ir visiems geriems vaikučiams 

Išdalint labai skubėjo. 

 

Kepė (6 kartus) 

Daug kiškučių ilgaausių pyragus, 

Puošė (6 kartus) 

Pasislėpę po eglaitėm juos visus. 

O ryte keista močiutė  

Į krepšelį juos sudėjo  

Ir visiems geriems vaikučiams 

Išdalint labai skubėjo. 

 

Margas kiaušinėlis – ant Velykų stalo, 

Margos plaštakėlės po pievelę sklando, 

Margos gegutėlės dieneles skaičiuoja, 

O virš to margumo saulė geltonuoja. 

 

 

 

 

Pavasaris  
 

Tirpsta ledas tirpsta sniegas 

Upeliais pavasaris atbėga 

Grįžta paukščiai 

Skleidžiasi žiedai 

 

Saulė šviečia šiltas vėjas 

Per balas aš šokinėju 

Kartu su savo  

Draugais 
 

Į seną beržą inkilėlį 

Kartu su tėčiu mes įkėlėm 

Atskris varnėnai 

Mums padėkos 

 

Dviratuku važinėsiu 

Kai pavargsiu pailsėsiu 

Ir miškely skinsiu  

Žibutes 
 

Pavasaris  

Sveikina visus 

Greit Velykos 

Ridensim margučius 

Bėgiosim po kiemą 

Žaisim smėlio dėžėj 

Pavasaris atėjo 

Džiaugiasi vaikai 
 

 

Neliūdėkite ir būkite sveiki! 



Užduotys „Smagučių“, „Lašelių“ ir „Nykštukų“ grupėms 

 

Greit Velykos...  

Artėja pati nuostabiausia pavasario šventė – VELYKOS! 

Ar laukiate? O, kad laukti būtų linksmiau, kviečiu visus 

daug daug dainuoti. (Dainelių žodelius rasite toliau, kitame puslapyje). 

 

Pasisveikinkime. Spauskite ant nuorodos ir prisiminkite pasisveikinimo naująją 

dainelę: https://www.youtube.com/watch?v=LNA0w3aGARE 

 

Prisiminkite daineles, kurias jau mokate (o jei dar ne visai – pats laikas išmokti!)  

Pavasarį žemę pirmoji pasveikina saulutė. Tad kartu su saulute pasveikinkim ir mes 

dainuodami dainelę kartu su Julija Jačėnaite „SAULĖS LINKĖJIMAI“ 

(ž. E. Selelionio, m. S. Jačėno). 

Spauskite ant vienos iš nuorodų, klausykite ir kartu dainuokite: 

https://www.pakartot.lt/album/visos-saules-zuikucio-j-jacenaites-daineles,  

arba:  

https://www.youtube.com/watch?v=UzeMxUYemU0 

 

Na, ir pagaliau – kaip lauksime Velykų be dainelių apie pavasarį ir Velykas! 

Pasiklausykite, išsirinkite vieną ir padainuokite kartu prisijungę paspaudus ant 

nuorodų: 

 

„PAVASARIS“ 

https://www.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR26inlZ8FX07

mRlezOH4osmEN-y3h3sA18hRRjJZgFIcuHBrn3kL2W6SOs 

 

 

Tele Bim-Bam „VELYKŲ RYTAS“ 

https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg 

 

 

„KIŠKIŲ VELYKOS“ 

https://www.youtube.com/watch?v=NDSTHBbJlPA&fbclid=IwAR1FJAzWia7Uac1S3UoMXQ66C

xsoLaz9G-QUwJJLd4FDUUkJAU3QKuAyHMA 
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Dainelių žodžiai 

 

Pasisveikinimo dainelė: 
(ž. ir m. I. Mažuknaitės) 

 

Kaip ir kiekvieną rytą saulė patekėjo. 

Deja, išeit šiandieną negaliu... 

- Kodėl? 

- Karantinas! 

Kokia puiki diena jau prasidėjo! 

„Labas“ sakau, 

„Labas“ sakau tik telefonu. 

(- Labas, močiute...) 

- Labas. Labas....  

- Laba diena... 

- Tau sakau... 

 

 

Saulės Linkėjimai 

(ž. E. Selelionio, m. S. Jačėno) 

Saulė, žemės motinėlė 

Mus globoja rūpestingai 

Siųsdama po spindulėlį, 

Ji visiems kas dieną linki: 

 

Žolei - prasikalt pro lapą, 

Žiedui - skleisti svaigų kvapą, 

Medžiui - kelt žalias šakas, 

Paukščiui – kalbinti lankas. 

 

Dirvai - supt javus ant rankų, 

Upei - atspindėti dangų, 

Man - kiekvieną dieną augti 

Ir kas rytą saulės laukti.   

 

 

 



Tele Bim-Bam VELYKŲ RYTAS 
 

Velykų rytas 

Žiūrėk mažyti 

Margučiai ritas 

Gražiai dažyti 

 

Atrodo puikiai žali, raudoni 

Tikėkit, zuikiai turėjo skonį 

Nudažė patys gal pusę šimto 

Kai baigė, matės, kopūstą krimto... 

 

Nudažė patys gal pusę šimto 

Kai baigė, matės 

Kopūstą krimto 

Kai baigė, matės... 

 

Velykų rytas 

Žiūrėk, mažyti 

Margučiai ritas 

Gražiai dažyti 

Atrodo puikiai žali, raudoni 

Tikėkit, zuikiai turėjo skonį 

Nudažė patys gal pusę šimto 

Kai baigė, matės, kopūstą krimto... 

 

Velykų rytas 

Margučiai ritas 

 

Velykų rytas 

Žiūrėk, mažyti 

Margučiai ritas 

Žiūrėk, mažyti  

Gražiai dažyti 

 

Velykų rytas 

Margučiai ritas 

Velykų rytas 

Margučiai ritas 

 

 

Pavasaris  
 

Tirpsta ledas tirpsta sniegas 

Upeliais pavasaris atbėga 

Grįžta paukščiai 

Skleidžiasi žiedai 

 

Saulė šviečia šiltas vėjas 

Per balas aš šokinėju 

Kartu su savo  

Draugais 

 

Pavasaris  

Sveikina visus 

Greit Velykos 

Ridensim margučius 

Bėgiosim po kiemą 

Žaisim smėlio dėžėj 

Pavasaris atėjo 

Džiaugiasi vaikai 
 

 

Į seną beržą inkilėlį 

Kartu su tėčiu mes įkėlėm 

Atskris varnėnai 

Mums padėkos 

 

Dviratuku važinėsiu 

Kai pavargsiu pailsėsiu 

Ir miškely skinsiu  

Žibutes 
 

 



Dainelė „Kiškių Velykos“ 
(I. Bakšė) 

 

Lakstė (6 kartus) 

Daug kiškučių ilgaausių po miškus, 

Dažė (6 kartus) 

Pasislėpę po eglaitėm margučius. 

O ryte keista močiutė 

Į krepšelį juos sudėjo 

Ir visiems geriems vaikučiams 

Išdalint labai skubėjo. 

 

Margas kiaušinėlis – ant Velykų stalo, 

Margos plaštakėlės po pievelę sklando, 

Margos gegutėlės dieneles skaičiuoja, 

O virš to margumo saulė geltonuoja. 

 

Kepė (6 kartus) 

Daug kiškučių ilgaausių pyragus, 

Puošė (6 kartus) 

Pasislėpę po eglaitėm juos visus. 

O ryte keista močiutė  

Į krepšelį juos sudėjo  

Ir visiems geriems vaikučiams 

Išdalint labai skubėjo. 

 

 

Neliūdėkite ir būkite sveiki! 

 


