
 

5 savaitė “Mano mamytė pati mieliausia,, 

 Stebės gamtą, suras joje pasikeitimus 

 Supras kam skirta Motinos diena ir įsidėmės kada ji švenčiama 

  Dėmesingai pasveikins mamytes, padėkos, pradžiugins savo rankomis pagaminta dovanėle 

 Ugdys kūrybinius gebėjimus 

 Įtvirtins skaičiavimą ir skaitmenys iki 10-ties 

 

 SAVAITĖS UGDOMOJI VEIKLA 

  

  Pasimokykite su tėčiais eilėraštuką ( mamos šią savaitę atostogauja): 

 Tau, mamyte, labas rytas, 

 Tau žiedeliai suskinti 

 Tau maža rausva gėlytė 

 Ir žiedai visi visi. 

 Tau, mamyte, mano meilė 

 Ir eilėraštis vien tau . 

 Nieko nieko man ne gaila 

 Tau, mamyte, mylima. 

 Pakalbėkite su vaikučiais apie Motinos dieną. Kartu pasiklausykite pasakos apie šeimą 

https://www.facebook.com/joniskiokc/videos/252503252557351/UzpfSTEwMDAxNDU4MT

U5MjM0ODoyODg1OTYwNDc4MTU1MDIx/ 

 Išmokite parašyti arba kopijuoti žodį MAMA arba jį sudėti iš gamtinės medžiagos pav. iš 

kankorėžių, pagaliukų, gėlių, akmenukų.  

  Suraskite kuo daugiau žodžiui mama mažybinių, maloninių žodelių (kaip galite pavadinti savo 

mamas švelniai). Būtinai parašykite mums, kiek ir kokius žodelius sugalvojote. 

 Neužmirškite pasveikinti savo mamyčių ir stipriai, stipriai apkabinti. Keletas idėjų kaip tai 

galite padaryti: 

 Nupieškite savo mamas, plaukus galite priklijuoti iš popierinių juostelių ( taip bus lavinami  

karpymo įgūdžiai) arba iš gėlių. https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/94233507_1984654025012547_8610035331003056128_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=ca43

4c&_nc_ohc=SXUXeezAiQ8AX-NPSd1&_nc_ht=scontent-arn2-

1.xx&oh=b6eb730a7565732aed4be6c9ead3600a&oe=5EC6072A&dl=1 

 Padarykite atvirutę, kokią tik sugalvojate pav.: širdelės formos ir ją papuoškite 

https://www.facebook.com/CiaoTeoBlog/photos/a.353687111745169/969384533508754/?typ

e=3&theater ,  https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/94121936_608653506398315_364700215862624256_n.jpg?_nc_cat=1&_nc_sid=8024bb&

_nc_ohc=LjWutgywNMAAX8P289N&_nc_ht=scontent-arn2-

1.xx&oh=167e625355c576456550b3dd41b4dd41&oe=5EC9F221&dl=1 

 Panaudodami vienkartines arba tikras šakutes  

https://www.facebook.com/ActividadesparPreescolar/photos/pcb.608669229730076/60865365

6398300/?type=3&theater&ifg=1 

  Sukurkite atvirutę ar piešinuką ir močiutėms, ir pasveikinkite kadangi aplankyti jų dar 

negalite  https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/94380125_517649165583306_7514744328934129664_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8024b

b&_nc_ohc=fgzmh1tCWkAAX8itjvl&_nc_ht=scontent-arn2-

1.xx&oh=0fc893b8efbb24322be53d6fcc063152&oe=5EC9B8CE&dl=1 

 Padėkite mamytėms namų ruošoje .  



  Pradžiuginkite mamas įdomiais sumuštiniais, jei su tėveliais nepavyks iškepti pyrago. 

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/93386804_3138826442808030_3961601237383643136_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=07e7

35&_nc_ohc=NLbZBPDhDRIAX8RuQ9F&_nc_ht=scontent-arn2-

1.xx&oh=60ed33e78622c8e7fe136ee2cdd164e5&oe=5EC59FD8&dl=1 

  Lauke ar miške suradę gėlyčių padovanokite mamytėms. 

  Skaičiuokite iki 10-ties, pažindami ir įtvirtindami skaitmenų pavadinimus 

https://www.youtube.com/watch?v=TMr4JDJV4EU 

 Nepamirškite savo pasodintų augaliukų, prižiūrėkite juos, kaip jie auga, dalinkitės 

nuotraukomis su visais. 

LOGOPEDĖ -  vaikams, lankantiems logopedinius užsiėmimus, parengtos užduotys ,,Kalbos 

kalvėje" 

 

   MENINIO UGDYMO DAILĖS MOKYTOJA 

MUZIKOS MOKYTOJA 

Muzika: Po žingsnelį https://muzikospamokos.blogspot.com/2020/04/po-zingsneli.html 

MENINĖS GIMNASTIKOS MOKYTOJAS 

SOCIALINĖ VEIKLA (Prevencinė veikla): 

 

 

Užduotis, pagal el. dienyno ,,Mūsų darželis“ planavimo formąTĖVAMS/GLOBĖJAMS – 

NUOTOLINIO UGDYMO GAIRĖS, UŽDUOTYS, REKOMENDACIJOS 

 parengė mokytoja Danguolė Čelkienė 

mokytoja Rima Pipynienė 

 

P.s užduotis sukeliame iš plano TĖVAMS/GLOBĖJAMS – NUOTOLINIO UGDYMO GAIRĖS, 

UŽDUOTYS, REKOMENDACIJOS. 

Internetinėje svetainėje bus atskira skiltis ,,Pagalba vaikui“ – ten medžiagą talpins logopedė, socialinė 

pedagogė, psichologė). 

 

 


