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Sužinos Mamos dienos 

reikšmę. Skaitys ir 

mokysis eilėraštį mamai. 

Atliks kurybines, 

matematenes užduotis. 

Mankštinsis pagal 

nuotaikingą klipą. 

Reikš mamai jausmus, 

atlikdami įvairias kūrybines  

užduotėles. Paskaitys 

eilėraštį. 

Lavės kalba, mąstymas, 

kalbėjimo įgūdžiai. 

Prisimins mamos darbus, atliks 

interaktyvią užduotį. Kartos 

eilėraštį, lavins atmintį. Atliks 

kurybinę užduotį, lavins 

vaizduotę. 

Rodys meilę ir atjautą ne tik 

mamoms ,bet ir močiutėms, 

pradžiugins jas įvairiais 

kūrybiniais sumanymais. 

Klausys dainos, dainuos 

kartu. 

Kartos matytą, skaitytą 

medžiagą. Lavins 

kūrybiškumą. 
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Savarankiškai žiūrės 

filmuką skirtą 

supažindinti su Mamos 

dienos prasme, reikšme. 

Dainuos dainą mamai. 

Skaitys laikraštuką apie 

mamas. 

Atliks matematinius, 

loginius veiksmus. 

Lavins rankelę. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties 

veiksmai iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus).. 

Linksmai mankštinsis pagal 

nuotaikingą muziką. 

Smulkiosios motorikos 

lavinimui, pastabumui, 

skaičiavimui, akies-rankos 

ryšiui stiprinti atliks 

įvairias užduotėles. 

 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Skaitys ir ieškos atitinkačio 

skaitomą žodį veiksmo. 

Prisimins išmoktą eilėraštį.  

Atliks kūrybinę, meninę 

užduotį. Lavins ranką. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai iki 

20. 

Rankos lavinimas (karpymas, 

rašymas į sąsiuvinukus). 

Sugalvos ir parašys gražius  

(būdvardžius) žodelius apie 

mamą. 

Rašys močiutei 

laišką/sveikinimą. Darys 

močiutei dovanėlę. Atliks 

įvairias kūrybines menines 

užduotėles. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai 

iki 20. 

Rankos lavinimas 

(karpymas, rašymas į 

sąsiuvinukus). 

Gamins dovanas mamai. 

Kirps, klijuos, lavins ranką, 

orentaciją. 

 

Knygelių skaitymas. 

Sudėties, atimties veiksmai iki 

20. 

Rankos lavinimas (karpymas, 

rašymas į sąsiuvinukus). 
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 Veiklos nuotraukos 

ir/arba video talpinamos 

į privačią „Facebook“ 

,,Drugeliai 2019-2020,, 

grupę. 

Atsiskaitymas vyksta 

vakare ~ 18:00-20:00 

val. Arba jums patogiu 

laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 

2019-2020,, grupę 

Atsiskaitymas vyksta 

vakare ~ 18:00-20:00 val. 

Arba jums patogiu laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 2019-

2020,, grupę. 

Atsiskaitymas vyksta vakare ~ 

18:00-20:00 val.  Arba jums 

patogiu laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 

2019-2020,, grupę. 

Atsiskaitymas vyksta vakare 

~ 18:00-20:00 val.  Arba 

jums patogiu laiku. 

Veiklos nuotraukos  ir/arba 

video talpinamos į privačią 

„Facebook“ ,,Drugeliai 2019-

2020,, grupę. 

Atsiskaitymas vyksta vakare ~ 

18:00-20:00 val.  Arba jums 

patogiu laiku. 
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 Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Aida tel. 864662893 

Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Audronė tel.865647788 

Konsultacijos tėvams teikiamos 

telefonu, arba „Facebook“ 

platformoje. 14:00val. – 15:00 

val. 

Aida tel. 864662893 

Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Audronė tel. 865647788 

Konsultacijos tėvams 

teikiamos telefonu, arba 

„Facebook“ platformoje. 

14:00val. – 15:00 val. 

Aida tel. 864662893 


