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Vaiko ugdymosi uždaviniai : 

 
• Išmokti gražių žodelių apie mamytę. 

• Skiepyti meilę ir pagarbą mamai. 

• Skatinti norą pradžiuginti savo mamytę dainelėmis, 
eileraščiais, dailės darbeliais. 

• Ugdyti šeimos tarpusavio santykius. 

• Žadinti meilės, dėkingumo ir pagarbos jausmą. 

 



Pirmadienis. Gegužės 4 d. 

 
 Rytą pradedame nuo mankštos. Pajudėkite kartu su vaiku. 

https://youtu.be/-jbP6NH8DZg 

 

 Edukacinis filmukas „Kakė Makė ruošiasi Mamos dienai. Ką 
pasakė Kakė Makė?“ 

https://youtu.be/do29dgN80FU 

  

 Vaikai piešia savo mamytei plaukučius. 

   Reikės : mamytės veiduko popieriaus lape, akvarelinių dažų 
ir šiaudelio. 

 

https://youtu.be/-jbP6NH8DZg
https://youtu.be/-jbP6NH8DZg
https://youtu.be/-jbP6NH8DZg
https://youtu.be/do29dgN80FU




 MAMA VAIKAMS PATI GRAŽIAUSIA - JI KAIP PRINCESĖ ARBA KARALIENĖ:) 

      Reikės: spalvoto popieriaus juostelių, klijų, įvairių blizgučių ir MAMYTĖ ŠVYTI :) 

      Atliekant kūrybinius darbelis kalbinti vaiką, vardinti juostelių spalvas, plėsti 
žodyną(ilgi, trumpi, garbanoti, tiesūs, banguoti, šveisūs, tamsūs). Skaičiuoti kiek 
mamytė turi ausyčių, akyčių, burnyčių, nosyčių, dantukų, skruostukų ir pan. Leisti 
vaikams džiaugtis mamos artumu, suteikti džiugių emocijų:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasivaikščiojimas gamtoje ( miške, parke, prie ežero). 

 



Antradienis. Gegužės 5 d. 

  Klausome dainelės „Tau Mano Mamyte“. 

https://youtu.be/OX00rPrzRPs 

 Paskaitykite vaikui eilėraštuką "Mano angelas”. 

 

https://youtu.be/OX00rPrzRPs


  Viktorina „Mamos ir vaikai“. Ieškome poras. 

https://wordwall.net/ru/resource/1529425 

 

  Eksperimentas „Kodėl reikia plauti rankas?” 

    Atlikite šį paprastą eksperimentą su vaikučiu. Paaiškinkite 
jam, kad pipirai tai nešvarumai, o plaunant rankutes su muilu, 
tie nešvarumai pabėga. 

https://youtu.be/ckzR0Z6LRbc 

 

  Pasivaikščiojimas gamtoje ( miške, parke, prie ežero). 

 

 

https://wordwall.net/ru/resource/1529425
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Trečiadienis. Gegužės 6 d. 

  Klausome dainelės „ Su Mamos diena!“. 

https://youtu.be/1_Avid0Hzb0 

 Kūrybinis darbelis „Saulutė mamai iš makaronų“. 

  

 

https://youtu.be/1_Avid0Hzb0
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 Paskaityti vaikui pasaką „Angelas vardu Mama”. 
Danguj gyveno vaikutis ir ruošėsi netrukus gimti. Viena diena jis paklausė Dievo:  
– Man sako, kad tu rytoj ketini mane nusiusti i zeme, bet kaip as ten gyvensiu budamas 
toks mazytis ir bejegis? 
– Is daugelio angelu as isrinkau viena tau. Jis lauks taves ir tavim rupinsis – atsake 
Dievas. 
– Bet juk cia, danguje, man nieko netruksta, bet tos dainos ir šypsenos…man ju reikia, 
kad buciau laimingas.. 
– Tavo angelas tau dainuos ir sypsosis kiekviena diena. Tu jausi jo meile ir busi 
laimingas. 
– Bet – neatlyzo mazasis – kaip as suprasiu, kai sumanim kalbes, juk as nemoku zmoniu 
kalbos? 
– Tai paprasta, tavo angelas kalbes tau pacius graziausius ir silciausiu zodzius, kokiu tu 
dar nesi girdejes, ir su didziule kantrybe bei rupesciu jis mokys tave kalbet. 
Vaikutis pakele i Dieva akis: 
– O ka as darysiu, kai noresiu pasikalbeti su tavimi? 
Dievulis nusisypsojo: 
– Tavo angelas suglaus tavo delniukus ir mokys tave maldu. 
– O as girdejau, kad zemeje yra blogu zmoniu, kas mane apsaugos ir gins? 
Dievas apkabino vaikuti: 
– Tavo angelas tave gins, net jeigu grės pats didziausias pavojus. 
Ir staiga mazutis nusimine: 
– Bet as visalaika busiu nelaimingas, nes daugiau taves nebepamatysiu… 
Dievas pakele vaikuti ir tare: 
– Tavo angeliukas visa laika kalbesis su tavimi apie mane ir mokys kelio, kad galetum 
pas mane sugrizti. Netgi jei as visa laika busiu salia taves. 
Šiuo metu buvo taip gera ir ramu danguje, bet zemeje jau girdejosi balsai ir vaikutis 
paskubomis svelniai paklause: 
– Dievuliau, jeigu jau man reikia tave palikti, prasau pasakyk man kuo mano angelas 
vardu! 
– Tavo angelo vardas nera svarbus, tu ji tiesiog vadink mamyte. 
 
 



  Išmokime su vaikučiu parašyti žodį MAMA 

Galima rašyti ant įvairių paviršių: lapo, akmenėlių, lauke ant 
plytelių, sudėlioti iš šakelių ir pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasivaikščiojimas gamtoje ( miške, parke, prie ežero). 

 



Ketvirtadienis. Gegužės 7 d. 

 
 Klausomės dainelės „Mano mama pati geriausia, graži, protinga, 

mylimiausia...“. 

https://youtu.be/r0B0fRJ05q8 

  Kūrybinė užduotėlė „Vazelė gėlytėms“. 

Reikės: guašą sumaišyti su lipalu, kad geriau laikytųsi dažai ant stiklainiuko... 

  

 

https://youtu.be/r0B0fRJ05q8
https://youtu.be/r0B0fRJ05q8


 Žaidžiame su vaiku : idėja smulkiosios motorikos lavinimui. 
Jums reikės: 
Šiaudelių, 
Plastilino, 
Įvairių karoliukų (stambesnių), popieriaus ritinėlių, makaronų, žiedų (tinka bet 
kokie daiktai su skylutėmis, pro kurias pralįstų šiaudelis). 
  
Iš plastilino kartu su vaikučiu ant stalo suformuokite storesnį blyną, į jį 
subeskite kelis šiaudelius ir leiskite vaikui pasirinkti, ką jis nori ant tų šiaudelių 
užverti. Garantuojame, kad jūsų vaikui norėsis ne tik užverti, bet ir vėliau 
nuverti ant šiaudelių esančius daiktus, iš jų konstruoti bokštus. Galite sukurti 
seką iš skirtingų spalvų ar formų karoliukų ir pamėginti ją atkartoti. 
 
 Pasaką apie MAMOS MEILĘ. 
Trumpa, bet su labai aiškia jautria žinute apie mamos meilę, istorija. Kviečiu 
klausytis! 

https://youtu.be/zsvMLRG_kyo 
 

 Pasivaikščiojimas gamtoje ( miške, parke, prie ežero). 
  
  
 

https://youtu.be/zsvMLRG_kyo
https://youtu.be/zsvMLRG_kyo


Penktadienis. Gegužės 8 d. 

  Rytinė mankšta vaikams. 

https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg  

  Atvirukas su gėlytėmis mamai. 

Reiklaingos priemonės: 

– spalvotas kartonas; 

– žirklės; 

– klijai; 

– pieštukas. 

Iškirpkite spalvotas gėlytes ir lapelius. Pusę A4 kartono lapą sulenkite per pusę arba į tris dalis. 

Priklijuokite gėles. 

  

 

https://youtu.be/YkcCPTvs4Jg
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 Paskaitykite vaikui eilėraštį. 

R. Skučaitė. Mamyte mylima 

  

Mamyte mylima, 

Tu — laimės pasagėlė. 

Mamyte, tu — daina, 

Tu — mano pasakėlė. 

Mamyte, tu šilta 

Saulytė dieną blausią. 

Tu — pievoj atrasta 

Gėlytė raudoniausia. 

Galėčiau daug vardų 

Tau šiandien sumanyti. 

Gražesnio nerandu 

Už mieląjį — 

Mamytė. 

  

 



 Praktinė užduotėlė. 

Praktinė užduotėlė „Labirintas“ (padėkite mamai ožkai rasti kelią namo pas savo 

ožiukus, nuspalvinkite). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pasivaikščiojimas gamtoje ( miške, parke, prie ežero). 

 

 

 

 

 


