
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
 

Balandžio 27‒30 d. 
 
Tema: Mamytė ‒ gražiausias žiedas iš visų. 
Tikslas: Ugdyti vaikų meilę ir pagarbą savo mamytei. Pasveikinti mamytę. 

Veiklos turinys 
  

Pirmadienio tema MANO MAYTĖ PATI GRAŽIAUSIA 
MAMA GALI UŽIMTI VISŲ KITŲ VIETAS, BET NIEKAS NEGALI UŽIMTI JOS...Pirmasis rytinės kavos arba arbatos puodelis. Koks jis? 
Pajudėkime kartu su vaikučiais Rytinė mankšta (ZUMBA) 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&index=1 
Mano mama pati geriausia, graži, protinga, mylimiausia...Galima su vaikais pašokti, padainuoti, „pasimaivyti“ MANO MAMA (VAIKIŠKA 
DAINELĖ)  https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8  
Idėja: Vaikai piešia savo mamytei plaukučius. Reikės: mamytės veiduko popieriaus lape, akvarelinių dažų ir šiaudelio arba plaukučius padaryti 
iš lauko gėlyčių. Pagal sumanymą galima padaryti mamai karūną. 

  
Antradienio tema PAS MOČIUTĘ 

ŠI DIENELĖ SKIRTA MOČIUTĖMS, SENELĖMS, MAMUTĖMS... 

Prisiminti su vaikais močiutes, pakalbėti kodėl mes dabar taip retai matome močiutes, parengti močiutėms staigmeną. 

Kas gera, kas šilta — močiutė. 
Kas glosto, kas glaudžia — močiutė. 
Močiutė — tai pasakos ilgos, 
raudonos uogelės ant smilgos, 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w&list=PL2xnPHTbOO2tsp29mt8SFu70EovH1-WM3&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8


Gėlių daigeliai sužėlę, lėlyčių margi drabužėliai… 
Močiutė — mamytės mama. Močiutė — namų šiluma. R. Skučaitė. 
Kadangi ne visi gali susitikti su savo močiutėmis, galima pagaminti atvirutes ir išsiųsti paštu su gražiausiais palinkėjimais. 

ŠTAMPAVIMAS DELNIUKAIS IR PADUKAIS ‒ ŠILTAS PRISIMINIMAS NUO ANŪKŲ 

Galima įrėminti į rėmelius 

  
 

Trečiadienio tema TAU MANO MAMYTE 
Trečiadienis su Marsiečiu. Smagi mankštelė rytui. https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU 

Padainuokime visi drauge „TAU MANO MAMYTE“ (DAINELĖ) https://www.youtube.com/watch?v=OX00rPrzRPs 

Mamytė ‒ gražiausias žiedas iš visų 

Tu šviesi kaip saulė,  
Kaip rytų aušra.  
Už tave pasauly  
Geresnės nėra.  
 
Tau karšta saulytė  
Siunčia spindulių...  
Dar karščiau, mamyte,  
Aš tave myliu.  

https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU
https://www.youtube.com/watch?v=OX00rPrzRPs


 
Mama, mano mama,  
Aš tave myliu!-  
Tau vėjelis šlama  
Tarp margų gėlių. 

( A. Matutis) 

PAPUOŠKIME NAMUS MARGASPALVĖMIS GĖLĖMIS (priskinkite iš pievos gėlyčių ir papuoškite namus gėlytėmis). 

Idėja: pasodinkite su vaikučiais kokį augaliuką ‒ saulėgrąžą, pomidorą, papriką, pupą (pagal sumanymą) tai lai būna kaip dovanėlė mamytei. 
Bet kad vaikas žinotų kuris jo pasodintas augaliukas, kad galėtų jį palaistyti, prižiūrėti, stebėti kaip auga. 

Ketvirtadienio tema AŠ ŠIRDYJE LABAI MYLIU SAVO MAMĄ. IŠŠŪKIS TĖČIAMS 
Jeigu yra galimybė šios dienos užduotėles vaikai atlieka kartu su tėčiais (šią dieną galima sukeisti su kitos dienos planu), svarbu kad ir tėtis 
dalyvautų vaikų ugdyme 

LABAS RYTAS TĖČIUI 

Motyvacinė mankšta prasidedančiai dienelei, pasipuoškime skarelėmis. Pabūsime piratais. Vaikai puikiai moka, nes kiekvieną rytą taip 
sportuojam. PIRMYN!!! 

Mankšta „Atgal į vaikystės miestą“ https://www.youtube.com/watch?v=Veb2aqddbbk 

Dainuoti kartu su vaikučiais. Palengvinti dainos žodžiai parašyti (judesius interpretuojame) 

Dainelė „Aš Dar Mažas Dar Be Ūsų“ https://www.youtube.com/watch?v=wzUbAJQnbzY 
ŠIRDELIŲ BLYNAI MAMYTEI 

Pagrindinis proceso dalyvis vaikas. Nebūtinai blynai. Kuo jūs galėtumėte nustebint mamytę. 

Blynai širdelės forma PADĖKA MAMYTEI 

Idėja: Smulkiosios motorikos lavinimui. Paštampuokite pirštukais pienės pūkelius. 

SEKMADIENĮ NEPAMIRŠKITE MAMYTĖMS IR MOČIUTĖMS ĮTEIKTI GĖLĖS ŽIEDELĮ. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Veb2aqddbbk
https://www.youtube.com/watch?v=wzUbAJQnbzY

