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Velykos
Saulė šypsosi pro langą

Spinduliais parėmus dangų,

Klega paukščiai, gėlės kvepia

Puošdamos Velykų taką.

Vėl pavasaris pas mus.

Laikas puošti margučius.



Sveiki visi!
Kaip bebūtų gaila, bet Velykas ir vaikučių Velykėles šiais 
metais teks švęsti tik namuose.

Todėl aš, pasiilgus jūsų visų, bandysiu išlaikyti gerą 
nuotaiką su visu Velykinių draugų - zuikučių, ančiukų ir 
viščiukų - būriu.

Papasakosiu jums apie Velykų papročius ir tradicijas 
Lietuvoje, pakviesiu kartu padainuoti, pamuzikuoti ir 
pašokti.



Pradėti rytus kviečiu su Ančiukų šokiu: 

https://youtu.be/cVdcJkIEoso

http://www.youtube.com/watch?v=cVdcJkIEoso
https://youtu.be/cVdcJkIEoso


Taip pat kviečiu pažiūrėti ir paklausyti, kaip Ančiukų šokį 
styginiais instrumentais atlieka įvairūs gyvūnėliai:
http://www.facebook.com/katie.delamare/videos/10215087435594731/ 

Užduotis: surasti, koks gyvūnas atlieka Ančiukų melodiją.

http://www.facebook.com/katie.delamare/videos/10215087435594731/
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Pasak žymaus Lietuvos etnologo Liberto Klimkos, Didžioji pavasario 
prisikėlimo šventė - Velykos trunka 9 dienas. Ji prasideda Verbų 
sekmadieniu, kada ankstų rytmetį rykštele ar kadugio šakele buvo 
žadinami šeimos nariai, o ypač vaikai - te nebūna užsimiegoję, 
apsnūdę, nespėjantys su greitais pavasario žingsniais. Būdavo sakoma:

Verba muša,

ne aš mušu.

Po nedėlios

Bus Velykos…



Buvo sakoma, kad Didžiosios savaitės metu negalima 
bartis, ginčytis, pyktis, ar kam nors pavydėti…

Labai svarbus yra Didysis Ketvirtadienis, kitaip 
vadinamas čystuoju (švariuoju). Šią dieną reikia švarintis, 
viską išplauti, išvalyti, išvėdinti, o saulei tekant, sveikatos 
visiems metams pasisemti. Reikia susirasti upelį, atitekantį 
iš rytų ir nusiprausti jo auksiniu vandeniu. O tada jau 
galima ir Velykų stalo puošmenomis pasirūpinti - iš miško 
parsinešti įvairius bruknių, meškauogių ar pataisų 
žalumynus.



Didįjį Penktadienį buvo dirbama mažiau. Žmonės 
lankydavo kapus, nusivesdavo kartu ir vaikus, tegu žino, 
kur ilsisi giminės senoliai. Dar kitaip Didysis 
Penktadienis būdavo vadinamas Vėlių Velykėlėmis.

Didįjį Šeštadienį iš Bažnyčios atsinešdavo šventinto 
vandens, o iš šventoriuje sukurto laužo - Velykinės ugnies. 
Įkūrus aneštąja ugnimi krosnį, 
būdavo kepami Velykiniai
pyragai ir verdami kiaušiniai.
O tuomet, vaikų džiaugsmui,
visa šeima sėsdavo prie stalo ir
margindavo kiaušinius.



Išaušus džiugiam šv. Velykų rytui, sako, net saulė 
tekėdama šoka. O jau pavakary per kaimą patraukdavo 
būrys linksmų lalauninkų (jaunų vyrų). Vieni nešdavo 
krepšį surinktiems margučiams dėti, kiti smuikus ir dūdas 
dainavimui pritarti. Jie sustodavo po langais, sakydavo 
oracijas (tokias kalbas), visiems linkėdami gero derliaus, 
šeimyninės laimės ir dainuodavo lalavimo dainas. Jų 
priedainiuose dažni žodžiai “vynelis, vyno, žaliasai”. Tas 
vynas ne kas kitas, kaip iš beržo šviežiai išbėgusi sula.



Vieną tokią lalauninkų dainą “Ir atskrido du karveliai” 
kviečiu padainuoti kartu.

Dainai pritarti galime 
naudoti labai paprastą 
ritmą:

Du kartus plojam 
rankomis į kojas, vieną 
kartą suplojam delnais.

T.y. du kartus (ti ti) 
(greitai į kojas), vieną 
kartą (ta-a) (ilgai suplojam 
delnais). 

https://youtu.be/oExAIYqHM7s

http://www.youtube.com/watch?v=oExAIYqHM7s
https://youtu.be/oExAIYqHM7s


Dainuokime kartu
(dainuoja mūsų darželio 
“Varpelis” auklėtojos ir 
vaikai):

https://youtu.be/Y0PrgEDDI9Q

http://www.youtube.com/watch?v=Y0PrgEDDI9Q
https://youtu.be/Y0PrgEDDI9Q


Taip pat per Velykas, o ir šiaip sulaukus pavasario, 
jaunimas ir vaikai daug supdavosi ir dainuodavo 
vadinamąsias Sūpuoklines dainas. Buvo manoma, kad kuo 
aukščiau išsisupsi, tuo vešliau sužaliuos ir sužydės linai, 
tuo turtingesnis bus derlius. 



Kviečiu paklausyti Velykinės sūpuoklinės dainos
“Supkit mane, supėjėliai”: 

"Supkit mane, supėjėliai, supėjėliai!
O, kad duočiau supėjėliams, supėjėliams -
Motulė sūrelio nesuslėgė, nesuslėgė!
Tėvelis alučio nepadarė, nepadarė!
Vištelė kiaušinio nesudėjo, nesudėjo…
Ū-ta-ta-ta-ta...."

https://youtu.be/d0qPBQ7l9rM

http://www.youtube.com/watch?v=d0qPBQ7l9rM
https://youtu.be/d0qPBQ7l9rM


Kviečiu paskaityti Kęstučio Ivinskio eiliuotą
Velykinę pasaką “Kiškio Margučiai” (I)



Kviečiu paskaityti Kęstučio Ivinskio eiliuotą
Velykinę pasaką “Kiškio Margučiai” (II)



Velykų šventės baigdavosi Atvelykiu arba Vaikų Velykėlėmis. 
Tada didžiausias dėmesys buvo skiriamas vaikams. 

Kviečiu paklausyti ir padainuoti dainą “Velykų saulutė”:

https://youtu.be/bWiX6WaIDnw

http://www.youtube.com/watch?v=bWiX6WaIDnw
https://youtu.be/bWiX6WaIDnw


“Velykų saulutė”



Kviečiu pažiūrėti kaip Velykoms ruošiasi Kakė Makė:

https://youtu.be/aGfgFSYAhlA

http://www.youtube.com/watch?v=aGfgFSYAhlA
https://youtu.be/aGfgFSYAhlA


Taip pat kviečiu paklausyti Vytauto V. Landsbergio
Kiaušinių pasakų - Rudnosiukų Velykos

https://youtu.be/2F_6uu3iEtI

https://youtu.be/2F_6uu3iEtI
http://www.youtube.com/watch?v=2F_6uu3iEtI


Tuomet kviečiu visus pašokti Velykoms tinkantį šokį 
“Kuliniukas”:

https://youtu.be/CM9jrhQgfSs

http://www.youtube.com/watch?v=CM9jrhQgfSs
https://youtu.be/CM9jrhQgfSs


  
“Kuliniukas”:

1. Kuliniuką kuliniuką
Gaidys rado grūdeliuką.

Grūdžiuką mažiuką nediduką.

2. Kuliniuką kuliniuką
Gaidys pakvietė viščiukę.

Viščiukę mažiukę nedidukę.

3. Kuliniuką kuliniuką
Abu sulesė grūdžiuką.

Grūdžiuką mažiuką nediduką.
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“Kuliniukas” dainą dainuokime kartu (dainuoja mūsų 
darželio “Varpelis” auklėtojos ir vaikai):

https://youtu.be/bPq-DJX3-yQ

http://www.youtube.com/watch?v=bPq-DJX3-yQ
https://youtu.be/bPq-DJX3-yQ


Žinau, kad visiems vaikams labai smagu marginti 
kiaušinius. Todėl kviečiu kartu padainuoti Velykinę 
margučių dainą “Ridu, ridu!”:



Prieš miegą, kviečiu paklausyti šios istorijos apie išmintingą 
mažą viščiuką:

https://youtu.be/VRqudbgayuc

https://youtu.be/VRqudbgayuc
http://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc


Kviečiu šį šventinį Velykinį laikotarpį praleisti prasmingai 
ir džiugiai nusiteikus savo artimiausių šeimos narių 

apsuptyje. Gražios ir šviesios jums šventinės nuotaikos, 
gerų emocijų.

Labai jūsų pasiilgau. Būkime visi sveiki ir tikiuosi, kad 
greitai pasimatysime!

Jūsų meninio ugdymo mokytoja
- Diana  :)


