
6 savaitė “ Šypsena MAMAI '' 

 Gebės deklamuot eilėraštį: 

 Pagamins atvirutę mamai ją užrašys: 

 Nupieš mamos portretą: 

 Pasveikins visas grupės mamas (gr. fsb. video sveikinimu, sugalvotų namuose), kaip sveikintų 

savo mamytę: 

  Gebės atlikti meninį darbelį iš spalvoto popieriaus ir gamtinės medžiagos. 

 Savisauga 

SAVAITĖS UGDOMOJI VEIKLA 

Mėgstama mankštelė: //www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

Pasidarom savaitės kalendorių (žymime savaitės dieną, mėnesio dieną, dienos orą), 

Prižiūrim savo pasodintus augalus, 

Susitvarkom žaisliukus, 

Atliekame užduotis ir kūrybinius darbelius: 

  Pasikartoti ir deklamuoti eilėraščius skirtus motinos dienai: 

eil. (mergaitėms) 

            Tu mano saulė 

Tai tu mano saulė, aš tavo saulytė. 

Kiti mus vadina , mama ir dukrytė. 

 

Kai rytą pabudus tave pamatau, 

Mane apkabinsi tikrai aš žinau. 

 

Jei liūdna paguosi, priglausi mane. 

Švelniai pabučiuosi į skruostą mane. 

 

Iš džiaugsmo širdelė maža suspurdės 

Kai mano rankytės tave vėl apglėbs. 

 

Laimingos mes būsim visur , visada 

Nes tu man mamyte, brangiausia esi. 

...................... 

eil. (berniukams) 

             Žibučių puokštė 

Žibutės melsvą  žiedą, nešu tau dovanų. 

Ir noriu pasakyti, karštai tave myliu. 

 

Paimk iš mano rankų, puokštelę, šių gėlių. 

Žinau kad ji mažytė, tik tiek šiandien galiu. 

 

Kai didelis užaugsiu, galingas kaip karys. 

Gėlių aš tau priskinsiu, gal milijonų -  tris. 

 

Te šypsosi saulytė, šiandieną danguje. 

Myliu tave mamyte, labai myliu tave. 

 

    Bandom užrašyti žodį MAMA, įvardiname raides, sugalvojame iš jų žodžius. 

pokalbis - kaip Aš galiu padėti savo mamytei (aš galiu - sutvarkyti žaisliukus, nuvalyti dulkes, aš 

leidžiu išgerti mamai arbatos  - neklausinėdama(s)ir neprašydamas dėmesio sau ir dar...). 



       Sugalvoti sveikinimą mamai ir paprašyti, kad jį įrašytų tėtis ar mama ir patalpintų gr. fsb. kad 

galėtumėte pasveikinti VISAS grupės mamas. 

      Piešti, aplikuoti, lankstyti gėles, gaminti atvirutę mamai (ją užrašyti), nupiešti mamos portretą. 

(pavyzdžiai, pasiūlymai savaitės užduotyse ). 

  Manau vaikams patiks šis plastilinas(o gal jūs žinote kitų gamybos būdų?) 

      https://www.seimosgidas.lt/pasidarykit-patys-verdam-blizganti-plastilina/ 

   Žaiskim vaikų pamėgtus žaidimus.Pastatykim palapinę po stalu iš pledo. Kartu iš kartono juostelių 

pastatykit trasą mašinom ar šokinėjimo klasę mergaitėms 

      Nepamirškite švariai plauti rankas ir valyti dantukus. 

    

Projektas,,Sveikatiada'' ketvirtasis mėnesis:,,Sveikatiados iššūkis - ,,Pieno tūsas'' 

 

Kasdienė veikla, kaip visada bus siūloma rytais. 

 

INDIVIDUALI VEIKLA: 

 įvairios lavinamosios užduotėlės: 

 smulkiosios motorikos:plėšymas, kirpimas,dėliojimas, lankstymas ir kt., 

 matematinių elementų rašymas, raidžių kopijavimas, geometrinių figūrų piešimas ir kt., 

 atminties lavinimui: eil. mokymas,žaidimai, 

  Geros kiekvienos dienos,  Jūsų smagių užsiėmimų, žaidimų lauksiu grupės facebook paskyroje. 

  Prireikus pagalbos aš kaip visada jei tik galėsiu padėsiu 

 

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

NUOTOLINIO UGDYMO GAIRĖS, UŽDUOTYS, REKOMENDACIJOS 

Parengė: mokytoja Aušra Smilgienė 

 

 


