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• Atliks mankštelę; 

• Mokysis eilėraštį mamos 
dienos proga; 

• Atliks kūrybinę užduotį – 

gamins atvirutę 

močiutėms; 

• Rankos lavinimui – 

pratybos. 

• Pasiklausys pasakojimo apie 

Mamytės dieną; 

• Gebės paaiškinti kodėl 

švenčiama Mamos diena. 

 

• Gebės papasakoti apie 

savo šeimą; 

• Įvardins šeimos narius. 

• Atlkis mankštelę; 

• Susipažins su lauke 

žydinčiais medžiais, 

gėlėmis; 

• Gamins vazelę 

gėlytėms; 

• Kūrybinė užduotis – 

pieš žydinčius 

medžius; 

• Rankos lavinimui - 

pratybos 

 

• Atlikti mankštą  

https://www.youtube.com/

watch?list=PL2xnPHTbO
O2tsp29mt8SFu70EovH1-

WM3&v=FP0wgVhUC9w

&feature=emb_title 

• Kartotis ir išmokti 

eilėraštį : 

Mama, mano mama, 

Aš tave myliu, 

Tau vėjelis šlama, 

Tarp margų gėlių. 

Tau karšta saulytė, 

Siunčia spindulių, 

Dar karščiau, mamyte, 
Aš tave myliu! 

 

• Pasiklausyti pasakojimo apie 

Mamytės dieną:  

• https://www.youtube.co

m/watch?v=do29dgN80F

U&t=311s 

• Pagalvok ir papasakok kaip 

galėtum padėti mamytei namų 

ruošoje. 

• Sugalvok ir nupiešk 

linkėjimus mamytei. 

• Kūrybinis darbelis. Gaminame 

atviruką mamytei. Darbeliui 

atlikti reikės atviruko formos, 

flomasterių arba kreidelių. 

 

• Pagalvok ir papasakos kiek 

šeimoje yra narių, kas 

šeimoje vyriausiasi, kas 

jauniausias, kiek šeimoje 

yra vyrų, kiek šeimoje yra 

moterų, kiek šeimoje yra 

vaikų. 

• Pratybų užduotys. 

• Kūrybinis darbelis. 

Darbeliui atlikti reikės 

balto popieriaus lapo, 

gėlės formos, įvairių 

spalvų guašo, kempinėlės 

štampavimui. Pavyzdys: 

 

• Atlikti mankštą   

https://www.youtube.c

om/watch?v=ymigWt5
TOV8&list=PL2xnPH

TbOO2tsp29mt8SFu70

EovH1-

WM3&index=4 

• Išėjus į lauką apžiūrėti, 

kokie medžiai žydi, 

kokios gėlės žydi, 

susipažinti, sužinoti 

pavadinimą, 

nusifotografuoti. 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&v=FP0wgVhUC9w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&v=FP0wgVhUC9w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&v=FP0wgVhUC9w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&v=FP0wgVhUC9w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&v=FP0wgVhUC9w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=do29dgN80FU&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=do29dgN80FU&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=do29dgN80FU&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&index=4


V
ei

k
lo

s,
 u

žd
u

o
ty

s 

• Prisiminti močiutes, 

pakalbėti kodėl šiuo metu 

taip retai matosi močiutės 

su anūkėliais, parengti 

močiutėms staigmeną : 

 

         
 

• Pratybos kitame faile. 

 

           Pavyzdys:  

 

 

   

 

 

• Kūrybinis darbelis – 

pagaminti vazelę. 

Reikės stiklainiuko,  
guašą sumaišyti su 

lipalu, kad geriau 

laikytųsi dažai ant 
stiklainiuko. 

Pavyzdys: 

 

 

 

• Kūrybinis darbelis – 

pavaizduoti matytus 

medžius ant lapo.  

Reikės – lapo, guašo, 

plastikinio butelio. 
Pavyzdys: 
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 Veiklos nuotraukos talpinamos į 

privačią „Facebook“ grupę arba 

atsiunčiamos asmeninę žinute iki 

gegužės 3 dienos. 
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Veiklos nuotraukos 

talpinamos į privačią 

„Facebook“ grupę arba 

atsiunčiamos asmeninę žinute 

iki gegužės 3 dienos. 
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 Konsultacijos tėvams teikiamos 

privačiu telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 10:00 – 

11:30 val. Arba  

15:00-16:00 val. 
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