
Tema: Tau, mano mamyte.

Motinos diena viena iš labiausiai nerūpestingų ir emociškai stipriausių 
švenčių, švenčiamų mūsų šalyje,  ji visada švenčiama ypatingai. Juk vaikų 
sveikinimai ir dovanos, pagamintos mažų vaikų rankomis yra kupinos nuoširdumo, 
šilumos ir švelnumo. 

Uždaviniai:

1. Puoselės meilę, pagarbą, dėkingumą savo mamytėms bei vyresniems žmonėms.

2.Ugdysis meninius gebėjimus, tobulins kirpimo, klijavimo, piešimo, skaičiavio
įgūdžius.

3.Lavins atmintį, kalbinius gebėjimus.

4. Džiaugsis buvimu ir veikla su kitais šeimos nariais.



Tau, mano Mamyte
#taumanomamyte #mamytei #mama

https://www.youtube.com/results?search_query=#taumanomamyte
https://www.youtube.com/results?search_query=#mamytei
https://www.youtube.com/results?search_query=#mama


Užduotėlė: Sakoma, kad MAMA – gražiausias žodis, kurį ištaria žmogaus lūpos. Išsirink, 
išmok ir padovanok mamai K. Ivinskio eilėraštuką, tą kuris tau labiausiai patiks.



Išsirink, išmok ir padovanok mamai K. Ivinskio eilėraštuką, tą kuris tau labiausiai 
patiko.



Užduotėlė: Nupiešk  ir papuošk savo mamos portretą. (pvz. gal jis galėtų būti ir toks...), o 
gal tu sugalvosi dar įdomesnį, gražesnį.



Užduotėlė: visos mamos labai džiaugsis jeigu mes nepamiršime skaičiavimo ir rankos lavinimo 
užduotėlių. Taigi, padėk skruzdei, kiškučiui arba paukšteliui pasiekti tikslą, pažymėk skaičiais 
akmenėlius ir padėk suskaičiuoti, kiek jų yra eidamas nuo pirmo akmenėlio (pasirink užduotėlę, jei 
gali atlik visas tris).
P.s. Užduotėlių nebūtina kopijuoti, jas galite kartu su vaikais pasiruošti, nusipiešti patys.



Užduotėlė: Namuose, kaip ir darželyje visur mus lydi jausmai ir emocijos. Tad 
ramiai pagalvokite ir pasikalbėję su mama ar tėčiu apie tai kaip šiandien jaučiatės, 
kokie jausmai jus valdo

Pasirink atitinkamas spalvas ir pripildyk 
savo jausmų puodelį nuspalvindamas 
širdeles.

Užrašyk,  nukopijuok ar tiesiog nupiešk 
žodį MAMA , papuošk jį.



Užduotėlė: Dovanoti mamai gėles tikrai smagu. Jų nebūna per daug. Tad patys, ar pasikvietę 
pagalbon tėčius, seses, brolius sukurkite ir padovanokite mamai gėlių paveikslėlį, arba laivelį... Kartu 
lavinsite kirpimo, klijavimo įgūdžius, derinsite spalvas ir formas. Jei patinka, padarykit tokį 
paveikslėlį, arba susikurkite savo.
Jums reikės: klijų, žirklių, spalvoto popieriaus ir kūrybinės nuotaikos.



Užduotėlė: Na  (tikriausiai) visi randate galimybių ir laiko pabūti su vaikais lauke. O kad būtų 
smagiau pabandykite prieš pasivaikščiojimą išsilankstyti lėktuvėlį ar vėjo malūnėlį. Mūsų vaikams tai 
padaryti bus dar sunku, tad kviečiame į pagalbą vyresniuosius brolius, seses ar tėvelius. O jau 
nusispalvinti, ar kitaip papuošti jie tikrai sugebės patys.



Užduotėlė: Eidamas pasivaikščioti dairykis,  stebėk ir ieškok,  gal rasi ką padovanoti 
mamai 

Kūrybingos savaitės ir gražios mamyčių 
šventės.


