
Grupė: Kregždutės 

Laikotarpis: 2020-04-27–2020-04-30 

Tema/Idėja: 

"Saulutė šviesiausia - mamytė geriausia" 

Vaikų gebėjimų, pasiekimų sritys: 

Santykiai su suaugusiais; aplinkos pažinimas; sakytinė ir rašytinė kalba; 

problemų sprendimas; emocijų suvokimas; tyrinėjimas; meninė raiška; 

mokėjimas mokytis; kūrybiškumas. 

Amžius: 

5-6 m. 

Ugdymo(si) uždavinys(iai): 

Stengtis, kad vaikas suvoktų savo tapatybę, gyvenimo tikslą - žinotų, kas 

gyvenime brangiausias ir kuo reikės rūpintis užaugus; pratintis meilę mamai 

išreikšti žodžiu, švelnumu, paslaugumu; pagalvoti, kaip galima padėti 

mamai; sužinoti, kada ir kodėl švenčiama Motinos diena; skatinti domėtis 

mamos profesija, pareigomis; gebėti pasakoti apie mamą, naudojant 

mažybinius maloninius žodelius; pradžiuginti mamą dovanėlėmis. 

Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas pasiekus uždavinį: 

Vaikas suvoks, kokios lyties jis yra (mažieji), kad užaugusios mergaitės bus 

mamomis; pradės suprasti, kad užaugę visi vaikai turi rūpintis tėvais; supras, 

kodėl ir jo tėtis ir mama rūpinasi seneliais; kada švenčiama ši šventė 

Lietuvoje ir kitose šalyse; vaikai stengsis kalboje vartoti mažybinius 

malonybinius žodžius; gebės kūrybiškai atskleisti savo meilę mamai. Suvoks 

savo elgesio pasekmes ir kūrinių estetinę bei emocinę vertę, 

 

„Plaukimo takelio“ lentelė 

Eil. 
nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Vaiko pasiekimai, kurie vestų į 

galutinį rezultatą 
Priemonės 

1 Pokalbiai: 

apie motinos 

dienos 

reikšmę, 

kada 

švenčiama 

Lietuvoje ir 

kitose 

tautose. Kuo 

tu gali padėti 

mamai? 

Klausydamiesi tėvų pasakojimo (ar 

skaitomo teksto), vaikai įgis žinių apie 

Motinos dienos reikšmę. Stengsis 

klausyti atidžiai, įsijungti į pokalbį, 

aiškindamiesi, tai, kas jiems neaišku. 

                                                 

lt.wikipedia.org 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Motinos_diena


2 Pokalbiai 

apie Giminės 

medį. 

Tėveliai išaiškins apie senelius, gimines. 

Vaikas supras, kad jo tėtis ir mama taip 

pat turi savo tėvus, kurios vaikas 

vadina seneliais; tėvai padės suprasti, 

kodėl jie rūpinasi savo tėvais (vaiko 

seneliais). Taip vaikas pradės suprasti, 

kad užaugęs jis turės rūpintis savo 

tėvais. Pabandykite su vaiku sukurti 

Giminės medį. 

                         

(pateikiam pavyzdžių 

Giminės medžiui 

kurti) 

 

                                

google.com 

3 "Kas daugiau 

sugalvos 

žodžių". 

Pažaiskite su vaiku mažybiniais 

žodžiais "Mama ir vaikas". Žaidimo 

eiga: jūs vaiką pavadinate švelniu 

(mažybiniu - malonybiniu) žodžiu 

(pvz.dukrelė).Tada vaikas sugalvoja 

mamai švelnų pavadinimą. Ir vėl jūs, po 

to vaikas. Kuo daugiau sugalvosite jūs, 

tuo labiau stengsis ir vaikas. 

 

4 Kakė Makė ir 

Mamos 

diena. 

Filmukas padės suimąstyti apie 

Motinos dienos svarbą ir įkvėps sakyti 

komplimentus mamai. 

https://www.youtube.co
m/embed/OoOAGoRDjS
M 

5 Kaip Kakė 

Makė ruošėsi 

Mamos 

dienai. 

Vaikai supras, kiek rūpesčių turi mama 

ir atras, kad dovanos gali būti ne tik 

materialios. 

https://www.youtube.

com/embed/do29dg

N80FU 

6 Senoji 

animacija 

"Didieji 

šalčiai". 

Aptarkite su vaikais filmuką, iškeldami 

probleminius klausimus: Kodėl 

pasidarė labai šalta? Kaip, tavo 

manymu, vaikas pasielgė su mama? O 

kaip kitaip viskas galėjo nutikti? 

https://www.youtube.

com/embed/-

CekoGYtzjA 

7 Dainos 

Mamai. 

Kartu su mama klausydamas dainų, 

vaikas save išreikš jausmais, kūno 

judesiais, pritariamai dainuodamas. 

https://www.youtube.c

om/embed/lqGLS6DW

-x4 

8 Užduotys 

rankos 

lavinimui. 

Lavės smulkioji motorika, ugdysis 

pastabumas. 

Užduotėlė 1.                                   

Nuoroda Sarkele.lt   

(paslaugos/nuoto linis 

ugdymas /galerijoje) 

9 Eilėraštuko  

mokymasis 

mintinai. 

Lavės vaiko atmintis, aiški tartis, raiški 

kalba. 

Žibutės melsvą žiedą  

Nešu tau dovanų. 

Ir noriu pasakyti: 

 Karštai tave myliu. 

Paimk iš mano rankų 

Puokštelę šių gėlių. 

Žinau, kad ji mažytė- 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02NlKxdh4dqXabdEwa59Q1dp3MqxQ:1587464867781&q=gimin%C4%97s+medis+vaikams&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjv9aW8p_noAhWywqYKHRfzCd
https://www.youtube.com/embed/OoOAGoRDjSM
https://www.youtube.com/embed/OoOAGoRDjSM
https://www.youtube.com/embed/OoOAGoRDjSM
https://www.youtube.com/embed/do29dgN80FU
https://www.youtube.com/embed/do29dgN80FU
https://www.youtube.com/embed/do29dgN80FU
https://www.youtube.com/embed/-CekoGYtzjA
https://www.youtube.com/embed/-CekoGYtzjA
https://www.youtube.com/embed/-CekoGYtzjA
https://www.youtube.com/embed/lqGLS6DW-x4
https://www.youtube.com/embed/lqGLS6DW-x4
https://www.youtube.com/embed/lqGLS6DW-x4
Sarkele.lt


 

 

Tik tiek šiandien galiu. 

Tau šypsosi saulytė 

Šiandieną danguje. 

Myliu tave, mamyte,  

Labai myliu tave. 

10 Meninė 

raiška 

"Dovanoju 

tau, mamyte" 

Lavės kūrybiškumas. Savo jausmus 

išreikš meninėmis priemonėmis. 

                                                   

Dailės priemonės. 

11 Atvirukai 

mamai. 

Žiūrinėdami paveikslėlius, vaikai 

susidomės darbeliais, norės patys 

pagaminti atvirukus mamai. 

                                                              

mudubudu.lt 

http://mudubudu.lt/mamos_diena

