
Projekto: Draugystės delniukai VI etapo realizavimas: 

Tema: „Tau, mama, tūkstantis žiedų...“ 

 

 Ugdyti komunikavimo kompetencijos įgūdžius. 

 Mokyti pagarbos suaugusiems, norą padėti mamai, išreikšti savo meilę žodžiu. 

Ryto mankšta: 

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

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

 

    

 

1. Filmukas: „Mama“. 

 Mama. Kiek daug telpa į šitą žodį. Kas kiekvienam vaikui vaikystėje 

svarbiausia, kas gelbsti ir užstoja, kas paguodžia, sušildo ir apsaugo? Žinoma, kad – 

mama.  

Šiltas ir nuotaikingas animacinis filmukas ,,Mama" pasakoja apie saugų ir šiltą vaiko 

pasaulį, kai šalia yra mama. 

 Tiek vaikams, tiek jų tėveliams skirtas pasakojimas apie mamos rūpestį ir 

stebuklingą vaikystės pasaulį. Svajonių ir vilčių metas, šiltame pasakojime ,,Mama" 

https://www.youtube.com/watch?v=zUxlNzaPHNQ
https://www.youtube.com/watch?v=dkoiaHoyJpE


https://www.vaikams.lt/filmukai/mama-filmukas.html 

2. Filmukas: „Kaip viščiukas ieškojo savo mamos“. 

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

3. Dainelė: „Tau, mano mamyte“.  

https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8 

„Mano mama“ 

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

„Aš širdyje labai myliu savo mamą“ 

https://www.youtube.com/watch?v=lqGLS6DW-x4 

4. Eilėraščiai mamai: 

 Kostas Kubilinskas: 

Tau, mamyte 

Tau, mamyte, 

Ryto saulė 

Uždega šviesas anksti. 

Vos prašvitus, 

Laša saujon 

Saulės spinduliai karšti. 

Tau, mamyte, 

Pievų gėlę 

 

Vėjas glosto sparneliu. 

Čiulba rytą 

Vyturėliai 

Virš miškų, laukų žalių... 

Tau, mamyte, 

Skamba gojai, 

Mirga pievų žaluma. 

https://www.vaikams.lt/filmukai/mama-filmukas.html
https://www.youtube.com/watch?v=VRqudbgayuc
https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8
https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk
https://www.youtube.com/watch?v=lqGLS6DW-x4


Tau kas rytą 

Aš dainuoju: 

- Būk laiminga, būk linksma. 

 

 Stasys Jakštas 

Aš bėgu, mamyte 

Kas man kaip saulytė 

Šypsosis ir švies? 

Aš bėgu, mamyte, 

Artyn prie tavęs. 

Kas man kaip gėlytė 

Daržely žydės? 

Aš bėgu, mamyte, 

Prie tavo širdies. 

Kas man kaip žvaigždutės 

Spindės ir žėruos? 

Žvaigždutės – 

Akutės 

Mamytės geros. 

Kas man kaip saulytė 

Takelį nušvies? 

Aš bėgu, mamyte, 

Artyn prie tavęs. 

 

5.  Motinos diena – kone gražiausia pavasario šventė, per kurią norisi lepinti 

brangiausius žmones – mamas. Norisi atsidėkoti už visą mums skirtą laiką, apipilti jas 

nuoširdžiu dėmesiu ir maloniomis staigmenomis. 

https://www.zmones.lt/naujiena/5-mielos-ir-nebrangios-dovanos-motinos-dienos-

proga.42797f04-9adf-11e8-9f90-aa000054c883 

Prisiminkime skaičius: 

https://www.youtube.com/watch?v=gGR5Mgr0SBM 

6. Didaktinis žaidimas: sudėti iš raidžių žodį „mama“. 

 

https://www.zmones.lt/naujiena/5-mielos-ir-nebrangios-dovanos-motinos-dienos-proga.42797f04-9adf-11e8-9f90-aa000054c883
https://www.zmones.lt/naujiena/5-mielos-ir-nebrangios-dovanos-motinos-dienos-proga.42797f04-9adf-11e8-9f90-aa000054c883
https://www.youtube.com/watch?v=gGR5Mgr0SBM


7. Meninė veikla: 

Atvirukų gaminimas kartu. 

http://amatukai.lt/kategorija/vaiku-darbeliai-atvirukai/ 

 

http://amatukai.lt/vaiku-dirbinys-sveikinimo-atvirukas-su-zibute/ 

 

http://amatukai.lt/kategorija/vaiku-darbeliai-atvirukai/
http://amatukai.lt/vaiku-dirbinys-sveikinimo-atvirukas-su-zibute/


 

 

http://amatukai.lt/raideliu-delione/ 

 

8. Pirštukų mankštelė: 

Šitas pirštukas mamytė 

Šitas pirštukas tėvelis 

Šitas pirštukas močiutė 

Šitas pirštukas senelis 

O šitas pirštukas aš. (Suskaičiuokite kiek gavosi pirštukų) 

 

Gražios savaitės!!!!! 

 

 

 

 

 

http://amatukai.lt/raideliu-delione/


 

 


