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Velykos
Tikslas - supažindinti su Šv. Velykų švente, margučių marginimo galimybėmis. Patirti kūrybinį džiaugsmą,
kuriant rankų darbo dekoraciją.
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2020-04-06 PIRMADIENIS-

Siekiami rezultatai:
Sukurs viščiuką naudodami netradicines priemones (šakutę,
kamštelį, skalbinių segtuką). Lavins spalvinimo įgūdžius.

Kartu su pavasariu kasmet sulaukiame ir šv. Velykų – didžiausios
pavasario šventės. Ši šventė simbolizuoja atgimimą,
atsinaujinimą, naują pradžią. 

Šiandien kuriame viščiuką

Viščiuką galite sukurti naudodami guašą ir plastikinę šakutę.

Galite išbandyti spaudavimo techniką.
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Lengvai sukursite viščiuką iš popieriaus

Margutis staigmena

2020-04-07 ANTRADIENIS-

Siekiami rezultatai:
Lavins rankos ir akies koordinaciją, tobulins smulkiąją motoriką.

Susipažinkime su margučio raštais...
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Margutį galime marginti ir šitaip...
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2020-04-08 TREČIADIENIS-

Siekiami rezultatai:
Tobulins kirpimo, lankstymo įgūdžius. Domėsis supančia aplinka.
Išmoks kurti grožį savo namų aplinkoje.

Šiandien susipažinkime su Šv. Velykų stalo
dekoracijomis.
Pabandykime atlikti užduotėles praktiškai...

Galite šventiškai dekoruoti medžio šakelę

Stalo dekoracija - dovanėlė
https://www.pinterest.com/pin/544091198735837763/
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Stalo dekoracija - paukštukas
https://www.pinterest.com/pin/260505159683317122/
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Dekoracija - zuikis
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2020-04-09 KETVIRTADIENIS-

Siekiami rezultatai:
Išbandys įvairias kiaušinių marginimo, dažymo, ornamento
piešimo technikas. Eksperimentuos dailės raiškos priemonėmis.

Šiandien įgyvendinkime savo sumanymus
praktiškai. Išmarginkime margutį.

Video pamokėlės kaip marginti margutį
skutimosi putomis
https://www.pinterest.com/pin/510103095292450356/

Margučiai - marginti gamtos
Nepamirškime netradicinių priemonių - kopūsto, mėlynų
žibuoklių ir pan.

Marginimas vašku
Raštus ant pašildyto kiaušinio galima išrašyti ištirpintu vašku
(mediniu pagaliuku ar smeigtuko galvute). 
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Prisiminkime...
Velykų margučiai yra gyvybės, vaisingumo, derlingumo, gamtos
atgimimo simboliai. Jie gali būti marginami įvairiomis spalvomis,
tačiau kiekviena jų turi savo reikšmę. 

Spalvų reikšmė
Raudonas margutis- stiprumas, aktyvumas;
Žalias kiaušinis simbolizuoja augimą, sveikatą ir ramybę;
Juoda spalva reiškia žemę, gausumą, pilnatvę;
Geltonas ar rusvas margutis simbolizuoja derlių, šviesą,
jaukumą, šilumą. Kai kur rašoma, kad tai saulės ir pinigų
spalva, tačiau kartu ir godumo;
Mėlyna – dangus, palaima ir ramybė.

2020-04-10 PENKTADIENIS-

Siekiami rezultatai:
Lavins �zinius gebėjimus, bendraus su bendraamžiais virtualiai.

Šiandien pajudėkime...

Pašokime ančiukų šokį

https://www.youtube.com/watch?v=81sWiV6_km0

Sukurkime rankų darbo atviruką ir
pasveikinkime grupės draugus virtualiai.

Vaikų ir tėvų idėjos veiklai
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