
Kaip žemė užaugna derlių, tai ir mamos užaugina savo vaikus... Mamos diena 

švenciama pavasarį, kai bunda žemė... Pirmąjį gegužės sekmadienį visi skubame 

išreikšti pagarbą, ir padėką savo mamoms ir močiutėms... MAMA – gražiausias žodis, 

kurį ištari žmogaus lūpos...Šią savaitę gražiausi žodžiai MŪSU MYLYMOMS 

MAMYTĖMS IR MOČIUTĖMS.  

 Mano mama pati geriausia, graži, protinga, mylimiausia... 

Ačiū tau, mamyte, kad esi geriausia,  

Kad visam pasauly man pati brangiausia. 

Tavo rūpestėlis šildo, kaip ugnelė, 

Niekas tavo rankų man pakeist negali 

   *Galima su vaikais pašokti, padainuoti, pasimaivyti  Mano mama-Vaikiškos- 

Dainelės by dainų karuselė.TV.YouTube. 

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

 Vaikai piešia savo mamytei plaukučius... 

Reikės: mamytės veiduko popieriaus lape (mamytė gali save nupiešti), spalvoto 

popieriaus juostelių, klijų, įvairių blizgučių. Atliekant kūrybinį darbelį kalbinti vaiką, 

vardinti juostelių spalvas, plėsti žodyną (ilgi, trumpi, garbanuoti, tiesūsšviesus, tamsūs). 

Suskaičiuotti kiek mamytė turi akyčių, ausyčių, burnyčių, dantukų, skruostukų ir pan. 

Leisti vaikams džiaugtis mamos artumu, suteikti džieugių emociju  

 Išmokime su vaikučiu parašyti žodį MAMA. 

Galima rašyti ant įvairių paviršių: lapo, akmenėlių, lauke ant plytelių, sudėlioti iš 

medžio šakeliu ir pan. 

       * Mamyte, mama, mama, šaukiu tave vardu, tu, nuostabioji mama, geriausia iš visų. 

         Tu plaukus man šukuoji, rengi mane gražiai. Aš myliu tave tokią, kokia visad 

buvai. 

         Bet aš gi jau užaugau iš tų mažų dienų, nereikia manęs rengti... Nereik šukot 

plaukų... 

         Vis tiek tave aš myliu, mylėsiu amžinai!!! Juk tu – mamytė mano, o mes – tavo 

vaikai. 

  Kartu padanuokit linksma dainelė: Pats Valysiu Batukus. Dainų Darželis Vaikiška 

Dainelė YouTube. 

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


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

       *  Mamytei žibuoklių priskinsiu, pabėgsiu namo takeliu i garsiai garsiai ištarsiu, kad 

aš ją begalo myliu... 

Dovanelę mamai savo rankutemis: http://amatukai.lt. Mamos diena dovanėle 

mamytei.  

 Ačiū tau už meilę, už naktis bemieges. 

Už švelnumą rankų, šilumą širdies. 

Visada tu būsi kaip gražiausias žiedas 

Gėrio ir kantrryės, džiaugsmo ir vilties. 

Sudainuokite lopšinę:www.youtube.lt// Džimbo Lopšine (pasakėlė tavo delnė) 

https://www.youtube.com/watch?v=1baL89SvSWQ 

 Prisiminkit su vaiku mociutes: 

Kas gera, kas šilta – močiutė. Kas glosto, kas gladžia – močiute. 

Močiutė – tai pasakos ilgos, raudonos uogelės ant smilgos, 

Močiutė – mamytės mama. Močiutė – namų šiluma. 

 R. Skučiaitė. 

   * Padainuokim dainelę: Pas Močiutė Pas Senelį – Vaikiškos dainelės by Dainų 

Karuselė.TV YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=qlFu-idgi9I 

   * Kadangi ne visi gali susitikti savo močiutes, galima pagaminti atviruką ir išsiusti 

paštu su gražiausiais linkėjimais  http:// amatukai.lt Vaiku pagamintas sveikinimo 

atvirukas Gėlytės šypsena. 

    * Iššūkis tėčiams  Jeigu yra galimybė užduotėle vaikučiai atlieka su tėčias, svarbu, 

kad ir tėtis dalyvautų vaikų ugdyme  

PADEKA MAMYTEI  Reikes: spalvotų kartoninių lapų, žirklių, tušinuko. 

Apvedžiojus ir iškirptus vaikučių delniukus, juose užrašomi gražiausi žodžiai mamytei, 

gali būti padėkos, linkėjimai i pan. Papuošti visus namus, kad mamytei paliktų įspūdį  

  

MIELOS MAMYTĖS, SVEIKINU JUS MOTINOS DIENOS PROGA!!!!!!! 

LINKIU TVIRTOS SVEIKATOS IIR DAUG LAIMINGŲ DIENŲ!!!!!!!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=JccFRqqylFk
http://amatukai.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=1baL89SvSWQ
https://www.youtube.com/watch?v=qlFu-idgi9I

