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• Gebės paaiškinti, 

kodėl reikia gerbti ir 

mylėti mamą; 

• Supras kam skirta 

Motinos diena ir 

kodėl ji švenčiama; 

• Gebės įvardyti 

gražius žodžius 

mamos meilei 

apibūdinti. 

 

• Lavins meninę 

kompetenciją; 

• Supras, koks jo(-s) 

vaidmuo šeimoje (vaikas, 

brolis, sesuo, anūkas(-ė) 

(socialinė komp.) 

 

• Susipažins su sode 

augančiais medžiais, jų 

žiedais, pumpurais; 

 

• Gebės įvardinti savo 

jausmus. 

• Lavins meninę 

kompetenciją, išbandys 

naują meninę raiškos 

priemonę – monotipiją. 

• Gebės įvardinti, kaip gali 

padėti tėveliams buityje; 

• Ugdysis  pagarbą ir meilę 

savo šeimai, mamytei. 
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• Pasiklausome pasakojimo 

apie Mamos dieną: 

https://www.youtube.

com/watch?v=do29dg

N80FU&t=311s 

• Laiškas mamytei. 

Paprašyti pagalbos pas 

tėvelį ir užrašyti (galima 

pasinaudoti įkeltais 

žodeliais ir juos 

nukopijuoti). 

• Pokalbis „Mano mama“ 

susipažinti su mamos 

atliekamais darbais, 
pasiklausti mamytės ir 

įsiminti ką dirba ir mėgsta 

mamytė. 

• Pratybų užduotys. 

• Kūrybinis darbelis. 

Gaminame gėlės žiedą 

mamai. 

• Rytą pradedame nuo 

mankštos:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=FP0wgVhUC9w&list=

PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SF

u70EovH1-WM3&index=1 

• Dainelė mamytėms : 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=r0B0fRJ05q8 

• Trumpai papasakok 

apie savo šeimą: kiek 

šeimoje narių?, kas 

vyriausias?, kas 

jauniausias?, gal turite 

kokią nors jūsų šeimai 

ypatingą bendrą 

pomėgį, tradiciją, 

šventę   skaniausią 

valgį, taisykles, 

tradicijas ir pan.  

• Rytą pradedame dainele: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qlFu-idgi9I 

• Skaitome eilėraštį apie 

močiutes (word faile) 

• Susipažįstame su sode 

žydinčiais žiedais. (word faile) 

• Atliekame kūrybinį darbelį – 

štampuojame žiedus ant 

nupieštos medžio šakos.(word 

faile) 

• Pasikalbame apie močiutes ir 

jų pomėgius. Pasiklausome 

pasakėlės apie močiutę, kuri 

mėgo megzti. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=m2l1GJEWmZ8&t=2s 

• Skaičiavimo užduotys : 

https://wordwall.net/play/1570/

610/413?fbclid=IwAR1b63g8J

• Aptariame įvairius 

kylančius jausmus. 

• Leiskime mamytėms 

išgerti po kavos 

puodelį, o vaikučiai 

tegul nuspalvina 

jausmų puodelį ( word 

faile) 
• Veikla lauke :  

http://www.chileblogs.

com/beach-art 

• Padėkime mamytei 

ožkytei surasti kelią 

namo (word faile) 

• Išbandome monotipiją: 

aprašymas :  

Tau reikės: guašo, 

teptuko, vandens, 

folijos juostos, balto 

arba spalvoto 

popieriaus lapo. 

1. Paimk popieriaus 

• https://www.youtube.com/w

atch?v=do29dgN80FU&feat

ure=youtu.be&t=5 

Filmuko pasiūlymas – 

peržiūra nebūtina. 

• Šiandien pabūkime gamtos 
sekliai ir paieškokime 

įdomybių lauke (šablonas 

word faile) 

• Kūrybinio darbelio 

pasiūlymas  „Žolytėje 

žydinčios gėlytės mamai“ 

Darbeliui atlikti reikės 

spalvoto popieriaus, klijų, 

flomasterių, žirklių.  

Iš žalio popieriaus 

išsilankstome „vėduoklę“ ją 
viduryje suklijuojame.  

Ant lapo pripiešiame įvairių 

gėlyčių, jas iškerpame ir 

suklijuojame ant „žalios 

žolytės“ kurią išlankstėme. 
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Darbeliui atlikti reikės: 

popierinės vienkartinės 

lėkštės, flomasterių, 

akvarelės arba kreidelių, 

spalvoto žalio popieriaus, 

žirklių ir klijų. 
 

• Kaip manai, įvardink, 

kas tu esi savo šeimoje 

(vaikas, sūnus, dukra, 

brolis, sesė, anūkas, 

anūkė)?  

• Nupiešk savo šeimą 

įvardink ką nupiešei, 

pvz., mama Ramunė, 

sesė Urtė, senelis 

Pranas ir pan. 

• Atliekame rankos 

lavinimo užduotis  

(įkeltos grupėje) 

jf6EAVDFtsfeXUygrg9Nh0_T

fWuJfgUmQ7_IyppgnTF1Sn

W7lI 

Užduotys skirtos atlikti 

kompiuteriu, tačiau nebūtinos 

☺  

• Kūrybinio darbelio 

pasiūlymas(atlikti nebūtina). 

Darbeliui atlikti reikės : 

mamytės veiduko popieriaus 

lape, akvarelinių dažų, 

šiaudelio. Darbelio pvz.: 

apačioje: 

        
       (Šablonas word faile) 

 

lapą, sulenk jį pusiau, 

kaip "knygutę" ir 

perkirpk. Dabar turėsi 

du mažesnius lapus. 

Padėk juos į šalį ir 

imkis darbo. 
2. Ant folijos nupiešk 

"spalvingą pievutę, 

kurioje žydi daugybė 

įvairiaspalvių gėlių". 

3. Kai piešinys bus 

baigtas, paimk vieną iš 

perkirptų popieriaus 

lapų, uždėk ant folijos 

ir gerai prispausk. 

Nuėmęs palik išdžiūti. 

4. Vėl čiupk teptuką ir 

dažus, dar pagražink 
savo piešinį ir lygiai tą 

patį padaryk uždėjęs 

antrąjį popieriaus lapą.  

5. Kai darbeliai išdžius, 

sulenk juos lygiai, kaip 

ir "knygutę" ir štai 

turime atviruką.  

 

 
• Atliekame rankos lavinimo 

užduotis (skaičiukai) 
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Atliktas užduotis 

nufotografuoti ir pateikti iki 
gegužės mėn. 2 dienos, FB 

paskyroje, darbeliams skirtame 

aplanke.  

 

Atliktas užduotis nufotografuoti ir 

pateikti iki gegužės mėn. 2 dienos, 
FB paskyroje, darbeliams 

skirtame aplanke.  

 

Atliktas užduotis nufotografuoti ir 

pateikti iki gegužės mėn. 2 dienos, 
FB paskyroje, darbeliams skirtame 

aplanke.  

 

Atliktas užduotis nufotografuoti 

ir pateikti iki gegužės mėn. 2 
dienos, FB paskyroje, 

darbeliams skirtame aplanke.  

 

Atliktas užduotis nufotografuoti ir 

pateikti iki gegužės mėn. 2 dienos, 
FB paskyroje, darbeliams skirtame 

aplanke.  
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 Konsultacijos teikiamos:  

(Kreiptis į Jolantą)  

I – 10.00 – 13.00 val.  

II – 10.00 – 13.00 val.  

Konsultacijos teikiamos:  

(Kreiptis į Livetą)  

I – 10.00 – 13.00 val.  

II – 10.00 – 13.00 val. 

III- 10.00-13.00 val.  

  Konsultacijos teikiamos:  

(Kreiptis į Livetą)  

I – 10.00 – 13.00 val.  

II – 10.00 – 13.00 val 

III- 10.00-13.00 val. 

Konsultacijos teikiamos:  

(Kreiptis į Livetą)  

I – 10.00 – 13.00 val.  

II – 10.00 – 13.00 val 

III- 10.00-13.00 val. 

Konsultacijos teikiamos:  

(Kreiptis į Livetą)  

I – 10.00 – 13.00 val.  

II – 10.00 – 13.00 val 

III- 10.00-13.00 val. 
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