
Pildyta pagal formą: „Plaukimo takelis“ 

Grupė: Geniukai 

Laikotarpis: 2020-04-27–2020-05-01 

Tema/Idėja: 

MANO MAMYTĖ - PATI GERIAUSIA 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Aplinkos pažinimas, sakytinė ir rašytinė kalba, santykiai su šeimos nariais, 

kūrybiškumas, problemų sprendimas, fizinis aktyvumas, meninė raiška. 

Amžius: 

4 - 5 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Siekti, kad vaikai pratintųsi parodyti meilę ir pagarbą savo mamai, geru žodžiu, 

švelnumu, padėtų jos darbuose, suprastų, kam skirta Motinos diena, 

pradžiugintų mamyte savo darbeliu, eilėraštuku. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Vaikai gebės parodyti meilę ir pagarbą savo mamai, gebės pasakyti mamai daug 

gerų žodžių, padės jai darbuose, išmoks eilėraštuką mamai, padarys dovanėlę, 

supras Motinos dienos reikšmę. 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil

. 

nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko 

pasiekimai, 

kurie vestų į 

galutinį 

rezultatą 

Priemonės 

1 Susipažinimas 

su Motinos 

dienos 

švente. 

Vaikai gebės 

papasakoti, 

kada ir kodėl 

švenčiama 

Motinos 

diena. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=do29dgN80FU 

2 Plauname 

rankas. 

Vaikai išmoks 

taisyklingai 

plauti rankas. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw 

3 Meninė raiška 

,,Rankos 

antspaudas - 

mamai.'' 

Vaikai su 

pagalba 

pasidarys 

druskos tešlą, 

gebės iš jos 

nulipdyti 

savo rankos 

antspaudą, 

Druskos tešlai reikės - 2 puodeliai miltų, 1 puodelis 

druskos, 1 šaukštas krakmolo/galima ir be jo/, 1 stiklinė 

vandens. Viską pilam į dubenį ir išmaišom, ant stalo 

minkom pakočiojam. Uždedame savo delną ir pasidarome 

jo antspaudą. Galima nudažyti.. 



4 Prisiminkime 

raideles. 

Vaikai skirs ir 

pavadins 

raides, pajus 

malonumą 

kartojant 

raides. 

knygelės, informacinės technologijos. 

https://www.youtube.com/watch?v=gPTIwQKih6A 

https://www.youtube.com/watch?v=GGeUHqsVd14 

5 Susipažįstam

e ir bandome 

išmokti 

K.Kubilinsko 

eilėraštį,, Tau, 

mamyte'' 

Vaikai išmoks 

eilėraštį, 

gebės jį 

padeklamuot

i mamai per 

mamytės 

dieną. 

,,Tau, mamyte'' Tau, mamyte, ryto saulė Uždega šviesas 

anksti. Vos prašvitus laša saujon Saulės spinduliai karšti. 

Tau, mamyte, pievų gėlę Vėjas glosto sprneliu. Čiulba rytą 

vieversėliai Virš miškų, laukų žalių. Tau, mamyte, skamba 

gojai, mirga pievų žaluma. Ten kas rytą aš dainuoju - Būk 

laiminga, būk linksma. 

6 Improvizacija Vaikai kurs 

judesius, 

improvizuos, 

gaus daug 

teigiamų 

emocijų. 

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

7 Prisimename 

skaičius. 

Vaikai skirs ir 

gebės 

pavadinti 

skaičius, 

gebės juos 

atvaizduoti. 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7GZTqMbj0&t=13

s 

8 Raidžių loto. Vaikai gebės 

sudėti iš 

raidžių žodį 

,,mama'', 

mamos vardą 

įvairios kaladėlės su raidėmis, raidžių loto. 

9 Užduotėlė 

kalbos 

lavinimui 

,,Sugalvok 

mamai 

malonių, 

mažybinių 

vardų'' 

Vaikai 

pavadins 

savo mamas 

kuo 

gražiausiai 

maloniais 

vardais, 

praplės savo 

žodyną 

naujais 

žodžiais. 

Šeimos nariai žodžius užrašo ant popieriaus lapo. 



10 Meninė veikla 

,,Mano 

mamytė'' 

Vaikai piešia 

ant didelio 

lapo savo 

mamą, 

piešiniu 

išreiškia 

meilę mamai. 

Įvairios meninės raiškos priemonės - guašas, spalvotas 

popierius, teptukai, klijai, žirklės, didelis piešimolapas ir kt. 

11 Respublikinis 

projektas 

,,Karūna 

mamai'' 

Vaikai kuria 

karūnas savo 

mamoms, 

sekmadienį 

jas dovanoja. 

įvairios meninės raiškos prienonės. 

12 Pasakos 

klausymas. 

Vaikai gebės 

sukaupti 

dėmesį, 

papasakos 

pasakos 

turinį, gebės 

nusakyti savo 

jausmus, 

klausantis 

pasakos. 

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

Tėvų, kitų darželio pedagogų, specialistų pasiūlymai, pagalba vaikų veiklai: 

Visi šeimos nariai ruošiasi Motinos dienai, padeda mamai buityje, reikės tėčio 

pagalbos, darant karūną mamai. Kūrybingos jums savaitės ir jaukios šventės 

mamoms. Laukiu nuotraukų. 

Vaikų idėjos, jų sumanyta veikla: 

Veiklos refleksija ir idėjos ateičiai: 

Sukūrė: 

2020-04-23 14:50:05 Rima Bulotaitė 

Atnaujino: 

2020-04-23 19:55:21 Eglė Kapustavičienė 

Žiūrėti senesnius duomenis (2020-04-23 19:36:39) 

Autorius: 

Rima Bulotaitė 
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