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ŠYPSENĖLĖ MAMAI
Tikslas - ugdyti meilę ir pagarbą mamai, paminint Motinos dieną. Siektini rezultatai - vaikas suteiks džiugių
emocijų mamai, suvoks savo bei mamos emocijas, emocijų priežastis, mamas stebins kūrybiniais darbeliais
iš maisto, kurs darbelius iš gamtinės medžiagos lauke, darys dovanėles - staigmenas mamai, sportuos,
dainuos žais su mama, atliks matematinius veiksmus, skaitys, rašys žodelius apie mamą, suvoks Motinos
dienos prasmę ir sveikins mamytes.
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2020-04-27 PIRMADIENIS

Nusišypsok ir pradėk naują dieną ,mama!
Kas man kaip saulytė
Šypsosis ir švies?
Aš bėgu, mamyte,
Artyn prie tavęs.

Pirmadienį pradėkime linksmai ir
energingai!
Pasikviesk mankštelei ir savo mamytę, kartu bus smagiau:)
https://www.youtube.com/watch?v=rsosNffapAM

Dainelė "Šypsenėlė"

Šypsokis tu ir šypsosis tavo mama.
https://www.youtube.com/watch?
v=wD3i4W0IPuQ&fbclid=IwAR0yOzkKlpM5qDi8yuqJXPd1lw253C
ZomPGLEKxxK2ooUu2GZadooOrFyoY

Mamos nuotaikos
Pasidaryk kiekvienai savaitės dienai po tokią žavingą mamytę ir
stebėk, kokia tavo mamytės nuotaika ir nupiešk tokią šypseną.
Šukuoseną gali papuošti pagal savo norus.

Nuotaikingi sumuštiniai
Mama tau kasdien gamina maistą, tad šią  savaitę pasistenk
nustebinti mamytę savo kūrybiniais sumanymais virtuvėje.
Šiandien pagamink nuotaikingų sumuštinių. Pažiūrėk, ko turite
namuose, į pagalbą gali pasikviesti tėtį, vyresniąją sesę ar brolį.

Šypsenėlė- saulytė
Jei gražus oras, turbūt kiekvieną dieną išeisi į lauką, tad būdamas
lauke sukurk , ką nors gražaus mamai. Šiandien siūlome padaryti
šypsenėlę- saulę. Gali ir pats sugalvoti, ką nori padaryti,
sudėlioti.

Emocingi žmogeliukai
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Šiandien pas mus karaliauja žmogeliukai su emocijomis. Reikės 
nusipiešti žmogeliukų emocijas; jas iškirpti; iš naminio modelino
ar plastilino nulipdyti kūnelius.

Jausmų puodelis
Kasdien spalvink širdeles tavo emociją atitinkančia spalva ir
savaitgalį jį galėsi padovanoti savo mamai.

2020-04-28 ANTRADIENIS

Gražios dienelės, tau, mamule!
Kas man kaip gėlytė
Daržely žydės?
Aš bėgu, mamyte,
Prie tavo širdies.

Atlik mankštą kartu su savo Mamyte!
https://www.youtube.com/watch?v=Mpuf9d7wfgY
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Mankšta su vaiku - lengvas apšilimas
by unijoga

YOUTUBE

Jausmų termometras
Pakviesk mamytę ir kartu pasišnekėkit apie savo
jausmus.Žiūrėkit į termometre nurodytas emocijas ir
pasipasakokit, kada tu toks būni, o kada mama pvz. linksma,
pavargus ir pan. , nuo ko priklauso jūsų nuotaikos.

Daina Mamai
Turbūt gerai tau žinoma daina, pabandyk kartu padainuoti arba
tik paklausyk kartu su mama. https://www.youtube.com/watch?
v=l7bzPb80MTg&fbclid=IwAR2u1swZk8EnCGWHQSOJYAdTYCd2
mOwyC1jEhbempzL4AwWt8XX9zGjub8g

Rankų mankšta
Su mamyte pažaisk šį rankų žaidimuką, įdomu ir linksma:)
https://www.facebook.com/100016024118245/videos/64213309
9664155/UzpfSTE4OTM0NzE0NzkzNTc0MzoxMjMxMDY3ODI3
MDk2OTk4/

Mano mamytė
Mano mama mėgsta ir gėles ir ledus, todėl aš padariau ir gėlę ir
ledą. O tu paklausk mamos , ką ji labiau mėgsta ir ką nors
padaryk. Nepamiršk papuošti gražiais žodeliais apie mamą. Kad
lengviau būtų parašyti žodelius įkeliu sekančią skaidrę su
gražiais žodeliais, pasirink.
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Perskaityk žodelius, parink, kurie tinka tavo mamytei ir parašyk
ant gėlytės ar ledo.

MANO MAMA
Word document

PADLET DRIVE

Pražydink mamytei gėlytę.

Puokštė mamai
Jei nori padovanoti gėlių puokštę, siūlome šią idėją.

Valgomos gėlės
Kai ateis pietų metas iš daržovių ar vaisių bandyk sudėlioti
gėlytę, o gal ir kelias, pavaišink mamą.

Šukuosena mamai
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Išėjęs į lauką pabandyk:)

Matematinė gėlė
Ši gėlė pražys, kai atliksi matematinius veiksmus. Paskaičiuok ir
nuspalvink.

Mamos ir vaikai

Visi vaikai turi savo mamytę, visai nesvarbu ar tai žmogus,
paukštis, gyvūnėlis, net augaliukas užauga iš sėklytės. Tavo
užduotis, padėk mažyliams surasti savo mamas.
https://wordwall.net/resource/1529425/mamos-ir-vaikai-2

2020-04-29 TREČIADIENIS

Geros dienelės, motule!
Kas man kaip žvaigždutės
Spindės ir žėruos?
Žvaigždutės –
Akutės
Mamytės geros.

Šypsenų lietaus mankšta
Nusišypsok ir pasportuok.
https://www.facebook.com/watch/?v=635994773643323
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Aprenk mamą
Nors mūsų mamytės pačios gražiausios, bet kai gražiai
apsirengia, pasipuošia pasidaro dar gražesnės. Tad pabūk rūbų
dizaineriu ir sukurk mamytei suknelę o gal net rūbų kolekciją
https://www.facebook.com/helloWonderful/videos/646526749
234866/UzpfSTEwMDAxMjQ5OTM4MDYwMzpWSzoyMjgwODc
3NTQ1NTUyMjQ2/

Lauko dėlionė
O tokią mamytę gali sudėlioti būdamas lauke:)
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Vaisių dėlionė
Iš vaisių pabandyk sukurti mamytei skanius piešinukus, mama
labai apsidžiaugs.

Surask pirmą paveikslėlio raidę
https://wordwall.net/resource/1614453/paveiksl%c4%97lio-
pirma-raid%c4%97

Uogų, vaisių daržovių seklys
Uogos, vaisiai ir daržovės beišdykaudami susimaišė. Pabūk sekliu
ir išskirstyk visas. Suskaičiuok ir išsiaiškinsi, kiek kokių vaisių,
uogų bei daržovių
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2020-04-30 KETVIRTADIENIS

Smagios dienelės, mamyte!
Kas man kaip saulytė
Takelį nušvies?
Aš bėgu, mamyte,
Artyn prie tavęs.

Mankšta kartu su mama
Pasiimk kauliuką, meskit iš eilės ir skaičiuokit langelius. Langelio
spalva rodo pratimą, skaičius -kiek kartų. Sėkmės:)

Širdelė
Širdelė simbolizuoja meilę. tad savo mamytei galime sukurti
atviruką su širdele, galime iš geometrinų �gūrų padaryti širdelę,
galima iš akmenukų ar kitokių dalykų sudėlioti širdelę. galima iš
šokolado ir braškės padaryti.Pagalvok, kokia širdele nori
pradžiuginti savo mamytę
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Mamos raidelė
Parašyk mamos vardo pirmą raidę ir ją dekoruok įvairiomis
priemonėmis ar tiesiog įdomiai nuspalvink.

Daina "Širdelė"
Prisimink dainelę ir pabandyk padainuoti mamytei.
https://www.youtube.com/watch?v=JQqLW5E_5fo

Pasakėlė
Kartu su mamyte paklausykite pasakėlės apie jų begalinę meilę
jums. https://www.youtube.com/watch?v=zsvMLRG_kyo
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