
 

                                    

 
 

 

 

Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinčių 

gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tai diena, kai 

gražiausi gėlių žiedai dovanojami pačiam artimiausiam žmogui – mamytei. 

Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį (oficialiai 

nuo 1929 metų). 

„Reikia bučiuoti žemę, kurią yra palietusi Tavo koja“. Taip savo motinai 

laiške rašė vokiečių poetas H. Heinė. Patarlėse apie motiną sakoma: 

„Minkštos motinos rankos, bet sunkios jos ašaros“. 

Šią dieną motinas sveikina vaikai ir vyrai, tądien jie stengiasi už jas atlikti 

visus namų ruošos darbus. Motinos diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį – 

motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina 

derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad būtų derlinga, 

nepamirštamos ir motinos. 



REKOMENDACINIS SAVAITINIS VEIKLOS PLANAS 

2021 m. balandžio 26–30 d. d. 

TAU, MAMYTE, TŪKSTANTIS ŽIEDŲ 

Kalbant ir bendraujant su vaiku, siekiama (siektina) ugdyti ir vystyti vaiko gebėjimus: 

 Socialiniai gebėjimai – turėti supratimą apie save kaip asmenį, mokėti tinkamai bendrauti 

ir bendradarbiauti su kitais, mokėti elgtis artimiausioje aplinkoje; 

 Sveikaos kompetencija – suprasti, kas padeda būti stipriam ir sveikam, mokytis palaikyti 

tinkamus santykius su kitais žmonėmis; 

 Pažinimo gebėjimai  – domėtis, tyrinėti savo aplinką, ugdyti kritinį mąstymą, siekiant 

įsisąmoninti ir įprasminti savo žinias ir patyrimą; 

 Komunikavimo gebėjimai – norėti bendrauti ir bendradarbiauti, bendraujant mokytis, 

gebėti ne tik suprasti kitus, bet ir tinkamai save išreikšti, tobulinti savo gimtąją kalbą; 

 Meniniai gebėjimai – pajusti ir pastebėti grožį panaudojant meninę kūrybą, drąsiai 

įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus. 

 

 

 

MUZIKINIS PASVEIKINIMAS MAMYTĖMS... 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=kY3rB8X5H-

w&feature=emb_logo  

 

SVEIKINIMAI MAMAI... (išsirink gražiausią sveikinimą mamai) 

https://www.breto.lt/sveikinimai/mamai/    

 

ĮDOMŪS FAKTAI 

  

Tradicijos apie motinos dieną (straipsnis) 

https://www.vaikui.lt/idomybes/motinos-diena/  

Vaikų mintys apie mamas...(vaizdas) 

http://www.bernardinai.lt/tv/laida/1083/jei-nepasidarysime-kaip-vaikai-su-mamos-

diena  

Besąligiška mamos meilė 

https://www.tavovaikas.lt/lt/vystymasis/g-5204-vaizdo-irasas-kuri-privalu-pamatyti-

visoms-pavargusioms-mamoms  

 

PATARLĖS 

 

o Stipriausiai myli mama, po jos seka šuns meilė, o tuomet - sutuoktinio. (Lenkų 

patarlė) 
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o Paleisk vaiką kuo toliau nuo savęs ir jei jis sugrįš pas tave, vadinasi, jį mokėjai 

išauklėti. (Japonų patarlė) 

 

o Duona - ne mama, galima ir be jos pabūti. (Lietuvių patarlė) 

 

o Tas, kas laiko vaiko ranką, laiko jo mamos širdį. (Danų patarlė) 

 

o Norėdamas suprasti tėvų meilę turi pats susilaukti vaikų. (Kinų patarlė) 

 

o Turtingiausias vaikas yra tas, kuris sėdi ant mamos kelių. (Danų patarlė) 

 

o Dievas nespėja pasirūpinti visais, todėl jis ir sukūrė mamas. (Žydų patarlė) 

 

FILMUKAI  

 

Animacinis filmukas – „Mano mama dinozaurė“ 

https://www.pasakos.lt/mano-mama-dinozaure/  

Animacinis filmukas – „Mažasis princas“ 

https://www.pasakos.lt/mazasis-princas/  

 

VAIKIŠKA LAIDA 

  

Kakė Makė ir Mamos diena.  

https://www.youtube.com/watch?v=OoOAGoRDjSM  
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DAINOS APIE MAMĄ 

 

Olialia koncertas mamos dienai "Vakaras Mamai" 

https://www.youtube.com/watch?v=VxSOh8ka4bY  

Labas – Mama 

https://www.youtube.com/watch?v=mSI-vtBs51E  

Lauros Studija "Mamai" 

https://www.youtube.com/watch?v=OI-VFxaZp4c  

Džimba – Mama 

https://www.youtube.com/watch?v=hIJ_gLcfJ7A  

DŽIMBA - Tau, mano Mamyte 

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

Aš širdyje labai myliu savo mamą 

https://www.youtube.com/watch?v=QOfmm8n6B3o  

Laiškas mamai 

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

Paimk mane, Mama, uz rankos... 

https://www.youtube.com/watch?v=VE6hwzXjorY  

Justina Adeikyte - Mamai.wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=51M4q-mR9KA  

Mokinukes - Mamos rankos.wmv 

https://www.youtube.com/watch?v=5fFj81g0Usg  

Miledi – Mamai 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0CgE0kUkLA  

Valdas ir Vainora Lacko - "Mamai" 

https://www.youtube.com/watch?v=Jf740TDfz0E  

 

MENINĖ VEIKLA 

 

Idėjos mamos dienai 

https://www.vaikams.lt/sventes/idejos-mamos-dienai.html   

Darbeliai mamos dienai pasigaminti 

https://www.vaikams.lt/sventes/mamos-diena.html   

Dirbinys iš spalvoto popieriaus „Septynžiedė gėlelė“ 

http://amatukai.lt/vaiku-darbinys-gele-is-spalvoto-popieriaus-septynziede-gelele/   

Šokolodinis desertas šaukšte. Dovana tėtei, mamai, draugui, sau! 

http://amatukai.lt/sokolodinis-desertas-saukste-dovana-tetei-mamai-draugui-sau/   

Atvirukas su gėlytėmis mamai 

http://amatukai.lt/atvirukas-su-gelytemis-mamai-mamos-diena/   

Sveikinimo atvirukas iš spalvoto popieriaus „Spalvotas palinkėjimas“ 
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http://amatukai.lt/vaiku-dirbinys-sveikinimo-atvirukas-spalvotas-palinkejimas/   

Sveikinimo atvirukas „Mergaitė su balionėliu“ 

http://amatukai.lt/sveikinimo-atvirukas-mergaite-su-balioneliu/   

Saldi gėlių puokštė 

http://amatukai.lt/saldi-geliu-puokste-padaryta-vaiku-dovana-gimtadieniui/   

Tau, mamyte! Dovana mamai. Vaikų dekoruotos mentelės 

http://amatukai.lt/dovana-mamai-tau-mamyte-vaiku-dekoruotos-menteles/   

26 idėjos vaikams, kaip pradžiuginti Mamytę 

https://www.gimtadieniomuge.lt/dovana-mamos-dienai-arba-26-idejos-vaikams-kaip-

pradziuginti-mamyte/   
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