
          2020 05 04– 2020 05 08 
               Grupė “Drugeliai”  

 

              Ataskaitą parengė: 

          Auklėtoja Rūta Pociūtė 

   

Savaitės tema – “Mamos delne” 
 

Siekiamos užduotys: 

1.Suprasti kam skirta Motinos diena ir žinoti kada ji 
švenčiama; 

2.Sužinoti kuo daugiau epitetų mamai pavadinti, padėti 
kasdieninėje veikloje; 

3. Pratintis parodyti dėmesį, pagarbą ir meilę mamai;  

4. Išsiaiškinti visas mamos profesijas ir apdovanoti už jos 
atliekamus darbus; 

5. Suvokti, kad mama yra vienas iš brangiausių žmonių.  
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Pirmadienio dienos užduotys 
  Pasisveikinimas ir mankštelė:  

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE 

 Pokalbis apie mamos dieną; 

Mamos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Ši šventė 
lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. Šią dieną mamas sveikina 
vaikai ir vyrai, tądien jie stengiasi už jas atlikti visus namų ruošos 

darbus. Mamos diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Mama 
tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina 

derlių. 

Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos 
ir mamytės. 

 Pasimokyti padeklamuoti eilėraštuką skirtą Mamai 

 Padainuoti dainelę “Tau, mano Mamyte” 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk 

 Meninė veikla: darbelių pasiūlymai: 

Atvirukas, gėlės, boružėlė – nuotraukos laikiklis 

Ir kiti darbelių pasiūlymai 

Nuoroda:  

https://www.youtube.com/watch?v=OzGiCgiIwTI&feature=youtu.b 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020.05.08 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ala8Apz3YeE
https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk
https://www.youtube.com/watch?v=OzGiCgiIwTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OzGiCgiIwTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OzGiCgiIwTI&feature=youtu.be


Pirmadienio dienos užduotys 
 Pokalbis apie močiutes ir eilėraštukas joms: 

Kęstutis Ivinskis „Močiutei“ 
Vieniems Tu močiutė, 

Kitiems Tu  - babytė, 

Tėveliai sako  - ateiki mamyte. 

Vardų įvairiausių pasauly turi, 

O man, močiute meiliausia esi. 

Su pasakom tavo užmiega diena, 

Nes sekamos būna jų – ne viena. 

Tai tavo glėby aš paguodą randu, 

Jame pasislėpti nuo riešų galiu. 

Kai galvą man glosto tavoji ranka, 

Aš noriu, kad būtų taip visada. 

Sakai jog iš laimės šiandieną verki, 

Neverki, juk tu man mieliausia esi. 

 Atlikti užduotį: kuriuose vaiko manymu paveiksliukuose 
vaikai yra su mama, o kuriuose su močiute. Suskaičiuoti 
kiek paveiksliukų su mama, o kiek su močiute.  

 Siūloma paklausyti audio knygos apie vaiko ir mamos 
amžiną meilę:  

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=9537ZgIPBS0 

 Diskoteka. Kviečiame mamas ir močiute šokiams.  

Nuoroda:  

https://www.youtube.com/watch?v=hWWR-
QAgTMU&fbclid=IwAR16hJGPILQaibfXik1iHINCfBQQ
CJpbYoqI3tNUp-jUjCWvkXhL7YgEAOs 
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Antradienio dienos užduotys 
 Mankštelė: 

Nuoroda:  

https://www.youtube.com/watch?v=tOYg-2spj5U 

 Siūloma paklausyti dainos “Kuo kvepia mamos” ir pagalvojus, atsakyti kuo 
kvepia mano mama arba močiutė... 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=IN6NfKXhhtk 

 Išsiaiškinus kuo kvepia mama, močiutė, siūloma paklausyti „Mamos svajonė“  

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=u_CwJENgM4o 

 Pokalbis: išsiaiškinti kokios mano mamos svajonės. Pagalvoti, kaip galėčiau 
išpildyti mamos svajones.  

 Peržiūrėti video ir aptarti ką pamatėte? Kokia yra ši leopardė mama? Kaip 
elgiasi jos vaikai? Ar įžvelgiate mamos rūpestį? O mano mama elgtųsi taip pat? 
Priminti vaikui, kad visos mamos rūpinasi savo vaikais ir visuomet savo vaikui (-
ams) padeda.  

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=u_CwJENgM4o 

 Pokalbis: žinome kuo kvepia mama/močiutė, apie ką ji svajoja, žinome, kad  ji 
rūpestinga..., o kokia ji yra dar? Gal mylima ir mylinti? Siūloma paklausyti 
trumpą pasakėlę apie meilę.  

Nuoroda: 

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

 Užduotis: dovanų kuponai mamai/močiutei. Už mamos, močiutės rūpestį ir 
meilę ir už visą kitą... 

 Užduotis: nupiešti mamos portretą. 

 Kūno kultūra 

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=Mpuf9d7wfgY 
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Trečiadienio dienos užduotys 
 

„Pavasaris ir mama… 

Viskas taip gražu! 

Širdelė mano plaka 

Su tavimi kartu…“ 

 Minčių lietus: kada mano mamytė/močiutė būna 

laiminga? „Kai aš grįžtu iš darželio“, „Kai sutvarkau 

žaislus“, „Kai jai padedu“...  

 Užduotis: nustebinti mamą/močiutę. T.y. pagaminti 

mamai/močiutei pusryčius arba kokį skanėstą – desertą.  

(Į pagalbą galite pasiimti sesę ar brolį, ar net tėtį, senelį, o galbūt kartu 

su mama ar močiute? Tik primenu, kad pagrindinis maisto 

ruošėjas – būsite jūs pats, o mama/močiutė gali tik truputėli 

padėti). 

 Pokalbis: nustebinę savo mamytes/močiutes paruoštu desertu ar 

patiekalu, ir skaniai jį suvalgę, siūloma pasišnekučiuoti. Lai 

mama/močiutė papasakoja apie savo mamą (Koks mamos vardas, 

kur ji gyvena... kokios jos savybės?). Pasidalina prisiminimais, 

kurie labiausiai įstrigę iki šiol. Tą patį padaro ir vaikas. 

Papasakoja labiausiai įsimintinas veiklas su mama ar močiute.  
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Trečiadienio dienos užduotys 

 Užduotis: peržiūrėti gėlyčių nuotraukas ir 
išsirinkti tą gėlę, kurią norėtum padovanoti 
mamai/močiutei 

 Užduotis: įsivaizduoti, kad padovanojama ši 
gėlė mamai/močiutei. Kokius gražius 
žodžius pasakysiu mamai/močiutei?  

„Aš labai Tave myliu“, „Tu pati brangiausia“...  

 Koks komplimentas patiktų Jūsų mamai? 
Pagalvokite ir pasakykite savo 
mamai/močiutei   Pvz., „Tu labai skaniai 
gamini valgyti“, „Tu pati gražiausia“, „Tu 
pati geriausia“...  

 Kūno kultūra 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=KX2K8MK
1S6w 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 

 Pasisveikinimas: 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=PJIuZsnsO
As 

 Pokalbis:  Mama – tai mūsų visų pradžia. Kokios yra 

jos didelės pareigos ir atsakomybė. Ji sukuria ramią, 
jaukią, darnią aplinką. Ji visada pasiruošusi ginti, 
saugoti, užjausti, atleisti, padėti... Ir kaip ji viską suspėja? 
Ar neatrodo, kad ji kartais turi stebuklingų galių? O gal ji 
ir yra burtininkė ar geroji fėja? Ne, ji aiškiaregė – visada 
žino ko labiausiai reikia jos vaikui. Net jei ir pavargsta, to 
niekam nesako...  

 Užduotis: apžiūrėti paveikslėlį ir aptarti 
kokius darbus atlieka mama arba močiutė. 
Pagalvokite iš kur pas mamą/močiutę tiek 
„rankų“, kad ji spėja viską padaryti ir turi 
tiek daug profesijų? Galbūt kurios profesijos 
trūksta? Sugalvoti. 

 Keletas eilėraštukų mūsų mamytėms ir 
močiutėms: 
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Ketvirtadienio dienos užduotys 
MOČIUTĖ 

Kas gera, kas šilta —močiutė. 
Kas glosto, kas glaudžia — močiutė. 

Močiutė — tai pasakos ilgos, 
raudonos uogelės ant smilgos, 

Gėlių daigeliai sužėlę, lėlyčių margi drabužėliai… 
Močiutė — mamytės mama. Močiutė — namų šiluma. 

R. Skučaitė. 

 Pokalbis apie mamos ir močiutės profesijas. 
Akcentuojant pavadinimą ir kokie reikmenys reikalingi 
šiai profesijai.  

 Užduotis: nupiešti mamos, močiutės profesijas. 

 Pokalbis:  Mama/močiutė visuomet turi daug darbų 
darbelių ir kartais jos tikrai pavargsta, tad 
nepamirškime joms padėti atlikti darbelius, kuriuos 
galite patys atlikti. Taip pat atminkite -  branginkime 
savo mamytes ir močiutes, gerbkime ir saugokime jas.  

 Užduotis: Už visus mamytės ir močiutės darbus – 
medalis joms! Pagaminkite po medalį ir nudžiuginkite 
mamytę ir močiutę.  

 Siūloma pasportuoti:  

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=eHGU0Vnnkus  
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Penktadienio dienos užduotys 
 Siūloma paklausyti dainos ir aptarti apie ką ši daina 

Nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=b_aGshpf4uU 

 Pokalbis:  šiandieną pakalbėkite apie jūsų mamos 
rūbelius. Kokius ji juos vilki dabar? Kokius vilki kai eina 
į darbą? O kokie rūbeliai puošia mamą, kai yra kokia 
nors šventė? 

Paklauskite mamos kokie rūbeliai jai labiausiai patinka.  

• Ar labiau mėgsta sukneles ar sijonus, o gal kelnes?  

• Kokios spalvos dominuoja mamos rūbuose?  

• Nepamirškite ir močiučių. Kaip mėgsta rengtis jos?  

 Užduotis: peržiūrėti sukneles. Duokite išsirinkti mamai 
labiausiai patikusią. Ir pats vaikas turi išsirinkti labiausiai 
jam patikusią suknelę, kurią mielai padovanotų mamai. Ir 
tada pažiūrėti ar suknelės „skoniai“ sutapo   

 Užduotis: tapti dizaineriais ir piešinyje sukurkite savo 
suknelę, kurią jeigu galėtumėte pasiūtumėte mamai ir ją 
padovanotumėte. Suknelė skirta gali būti ir močiutei.  

 Žaidimas:  žodis „Mama“ prasideda iš raidės „M“, 
kokius dar žinote žodžius iš šios raidės? Vieną žodį sako 
vaikas, kitą  - mama.  

 Pasiūlymas: nuveikti ką nors kas norima su mama ar 
močiute 

 Atlikti tyrimą– “Kokia yra mano mama?” 
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Darbas su specialiųjų poreikių vaiku 
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Darbas su specialiųjų poreikių vaiku 
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