
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
 

 Balandžio 27 – gegužės 1 d.  
 
TEMA: Švelnios mamytės rankos mano dienas globoja. 
TIKSLAS: Puoselėti švelnumo ir meilumo jausmą mamai, skatinti vaikus suprasti kokia miela, šilta šventė – Mamytės diena 
 
 Veiklos turinys 

Pirmadienio tema: KIENO  MAMYTĖ 
Rytas  Ryto mankšta pagal Flinto muziką https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk.  Šiandien siūlau pakalbėti su vaikais, kokius darbus 
mamytės dirba namuose ir darbe, visus darbelius apibūdinkite trumpais sakiniais. Priminkite vaikams, kad ir gyvūnėliai turi mamą, todėl smagiai 
pažaiskite didaktinį žaidimą kalbos turtinimui ,,Kas mama?‘‘ (viščiuko-višta...)  

 
Idėja.  Vaikai piešia savo mamytei plaukučius. Reikės: mamytės veiduko popieriaus lape, akvarelinių dažų ir teptuko. 
 

Antradienio tema: MAMYTĖS MAMA  
Rytas  Ryto mankšta pagal Flinto muziką https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk. O ši dienelė, bus skirta visoms močiutėms, senelėms. 
Prisiminkite su vaiku močiutes, pakalbėti kodėl šiuo metu taip retai matosi močiutės su anūkėliais, parenkite močiutėms staigmeną, nuėję į sodą priskinkite 
gėlių puokštę, kartu su mamyte išmokite R. Skučaitės eilėraštuką: 
Kas gera, kas šilta — močiutė. 
Kas glosto, kas glaudžia — močiutė. 
Močiutė — tai pasakos ilgos, 
raudonos uogelės ant smilgos, 
Gėlių daigeliai sužėlę, lėlyčių margi drabužėliai… 
Močiutė — mamytės mama. 
Močiutė — namų šiluma. 
Idėja. Jei negalite aplankyti močiutės, būtinais paskambinkite jai, nupaveiksluokite gėlių puokštę, išsiųskite močiutei nuotrauką. Paklausykite dainelę 
„Pas močiutę, pas senelį“. https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=qlFu-idgi9I&feature=emb_logo 
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Trečiadienio tema: VISOS DAINOS MAMAI  

Rytas Ryto mankšta pagal Flinto muziką https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk. Šiandien visos dainos tik mamytėms, juk visi prisimename 
nuo vaikystės pačią gražiausią dainą „Tau, mano mamyte“, tai kviečiu visus kartu prisiminti ir smagiai padainuoti kartu   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=OX00rPrzRPs&feature=emb_logo. 
Idėja  Kviečiame piešti ir dalyvauti projekte „Karūna Mamai", kuris yra skirtas Motinos dienai. Tad kvieskite vyresnius brolius ir sesutes, kad kartu su 
mažyliais sukurtų karūną mamutei. Galite piešti, aplikuoti, lipdyti. Kūrybinį darbelį galite kurti, naudodamas pačias įvairiausias priemones.  
 

       
 

Ketvirtadienio tema: MAMYTĖS SVAJONĖ 
Rytas Ryto mankšta pagal Flinto muziką https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk. Siūlau šiandien vaikams kartu su mamytėmis kepti 
sausainius arba pyragą. Žinau mamytės tikrai turi savo geriausių ir skaniausių sausainių ir pyragų receptų, tai  kvieskite vaikus, duokite maišyti tešlą, 
barstyti pagardukų. O kai pyragas ar sausainiai keps orkaitėje siūlau atsigerti skanios arbatos ir pažiūrėti su vaikais  filmuką apie svajones Mamos 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=qlFu-idgi9I&feature=emb_logo  
Idėja.  „Mūsų meilės burbulai“. Ką smagiausia veikti lauke? O gi paskraidink muilo burbulus.  Atvirutė Mamai. Paštampuokime pirštukais pienei 
pūkelius. 

 
  

Penktadienio tema: IŠŠŪKIS TĖČIAMS, VALIO, MAMOS LAISVADIENIS   
Rytas  Smagiausią rytą pradedame Ryklių mankšta https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&feature=emb_logo. Jeigu yra galimybė, šios 
dienos užduotėles vaikučiai atlieka su tėčiais, juk svarbu, kad ir tėtis dalyvautų vaikų ugdyme. Skelbiame penktadienį-siurprizų diena. O kokį tėveliai su 
vaikais gali padaryti mamai  siurprizą, o gi, priskinti gražiausių gėlių, išvirti mamai gardžios kavos, arbatos. Tėveliai tikrai prisimena nuo vaikystės dainelę 
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„Tau. mano mamytė“ https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=OX00rPrzRPs&feature=emb_logo.  Dainuokite su mažyliais kartu, tėveliai 
prižadu, pamatysite, kad mamytei ištrykš džiaugsmo ašarą, pabučiuokite ją.   
 
Idėja PADĖKA MAMYTEI 
Reikės: spalvotų kartoninių lapų, žirklių, tušinuko,  drabužių segtukų. Apvedžiojus ir iškirpus vaikučių delniukus, juose užrašomi gražiausi žodžiai 
mamytei, gali būti padėkos, linkėjimai ir pan. Papuošti visus namus, kad mamytei paliktų įspūdį:) 
 

SEKMADIENĮ NEPAMIRŠKIME MAMYTĖMS IR MOČIUTĖMS ĮTEIKTI GĖLĖS ŽIEDELĮ  
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