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TU MANO BRANGIAUSIAS ŽIEDELIS - MAMYTE
Tikslas: ugdyti pagarbą ir meilę savo mamai, minint Mamos dieną. Sieksime: Dainuos ir klausysis trumpas,
aiškaus ritmo dainas, dainavimą palydės ritmiškais judesiais. Atpažins mamos emocijas pagal veido išraišką,
elgesį, veiksmus. Kurs darbelius iš gamtinių medžiagų, kirps tiesias linijas, pagal nubrėžtą kontūrą. Suvoks
Motinos dienos prasmę ir sveikins mamytes.
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PIRMADIENIS

Ryta pradėkime nuo dainos mamytėms,
pašokime.

Nupieškite savo mamytės portretą.

Darbelis pirštukams. Štampuok jais.

Pastebėk kokia šiandien mamytės nuotaika?
Reikės mamytės piešinuko, bei kamštelio nuo gėrimo.
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ANTRADIENIS

Paprašykite tėvelių, kad jums perskaitytų
eilėraštuką.

Kūrybinė užduotis

Kviečiame įvairiomis meninėmis technikomis kuo išradingiau
nupiešti piešinius, sukurti darbelius, kuriuose atsispindėtų
šiluma, meilė ir padėka mamai.

Iškirpk nuo jauniausio iki vyriausio.
Suklijuok pagal eiliškumą.

Nufilmuok savo atsakymus apie savo
brangiausia mamyte.

TREČIADIENIS

Filmukas apie mūsų brangiausias mamytes.
Mama. Kiek daug telpa į šitą žodį. Kas kiekvienam vaikui
vaikystėje svarbiausia, kas gelbsti ir užstoja, kas
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paguodžia,sušildo ir apsaugo? Žinoma, kad - mama. Šiltas ir
nuotaikingas animacinis �lmukas ,,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".

Mama filmukas - vaikams.lt
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.

VAIKAMS.LT

Vaikai piešia savo mamytei plaukučius.

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

O dabar skubame į lauką prisirinkti gamtinių
medžiagų ir sukurti mamos plaukučius iš jų.

KETVIRTADIENIS

Pradėkime rytą nuo gražios dainelės.
Padainuokime ir pašokime.

Laabas rytas, mamyte...
MAMA GALI UŽIMTI VISŲ KITŲ VIETAS, BET NIEKAS NEGALI
UŽIMTI JOS...
Pirmasis rytinės kavos arba arbatos puodelis:) Koks jis?
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Visi žinome, kad mūsų mamytės pačios
gražiausios, tad papuoškite mamytei
veidrodėlį.

Veidrodėlio šablonas.
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VAIKŲ, TĖVELIŲ PASIŪLYTOS
IDĖJOS/VEIKLOS
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