
                                      
                       
                                              UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS  
                                                                              Balandžio mėn. 27–30 d.   
Tema. Mamyte, mieloji, aš tave myliu!    
Tikslas: Gebėti suprasti artėjančią mielą  šventę – Mamyčių dieną.     

Veiklos turinys 
  

                                                                  Pirmadienio tema   Mano šeima   
Idęja   Pažaisti lietuvių liaudies žaidimą ,,Graži mūsų šeimynėlė“ – vaikiškos dainelės (https://www.youtube.com/watch?v=tlwKHzytPjg).    
Pakalbėti su vaikais apie tai, kas yra šeima. Paprašyti  pasakyti  savo šeimos narių vardus. Žiūrėti visiems kartu šeimos nuotraukas. Pasakoti 
apie patirtus įspūdžius kartu su savo tėveliais, sesute ar broliuku. Pasiūlyti vaikams nupiešti savo šeimą (naudoti įvairias dailės raiškos 
priemones: spalvotus pieštukus, vaškines kreideles, flomasterius, vandenius dažus). 
Muzikinis ugdymas  Supažindinti vaikučius su dainele ,,Tau, mano mamyte“ – vaikiška dainelė mamai. 
(https://www.youtube.com/watch?v=OX00rPrzRPs)  
  
                                                               Antradienio tema  Mamytė mylima  
Idėja Paaiškinti vaikučiams, kad gegužės mėnesio  pirmąjį sekmadienį švenčiame Mamyčių dieną. Pakalbėti apie mamytes. Kokios jos geros, 
gamina valgyti, rūpinasi, kad vaikučiai nesirgtų, rengia juos ir t.t.  Paprašyti vaikučių pasakyti  savo mamytės vardą, gal žino pavardę, kiek jai 
metų? Kokia plaukų spalva?   Išsiaiškinti kokiais gražiais žodeliais  pavadinti mamytę (motinėlė,  motule, širdele, mieloji, švelnioji, geroji.....)  
Pasimokyti patarlių: Motinos rankos švelniausios. Ir gera teta mamos neatstos. Kas mamos neklauso, valgo duoną sausą.  
Idėja. Kopijuoti žodį ,,MYLIU“. Piršteliu apvedžioti žodžio  raides. Parašius žodį ,,MYLIU“, popieriaus lapą dekoruoti kaip nori: taškeliais, 
bangelėmis, skirtingo  ilgio linijomis, apskritimais, trikampiais, kvadratais, stačiakampiais ir kt. grafine raiška (parodyti vaikui kaip tai 
atlikti).   
Kūno kultūra  Įveikti nesudėtingas kliūtis, išlaikant  pusiausvyrą . Eiti peržengiant lazdas: rankos į šalis, rankos už galvos, rankos ant 
juosmens.  Atlikti pratimus taisyklingai kūno  laikysenai. Eiti ant galvos užsidėjus ploną knygelę,  žurnalą, laikraštį (stengtis, kad nenukristų).  
 
                                                         Trečiadienio tema    Padėsiu tau mamytė   

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


Idėja Kalbėtis su vaikais apie tai, kokius darbus dirba namuose jų mamytė?  Išsiaiškinti su vaikais, ką gali padėti savo mamytei? Pasidomėti 
ar vaikučiai padeda savo mamytei jos darbuos. Paaiškinti kaip reikėtų jai padėti. Priminti, kad jos darbą namuose palengvina buitiniai 
prietaisai (indaplovės, skalbimo mašinos, dulkių siurbliai). Pasiūlyti  vaikučiams palaistyti gėles, nuvalyti dulkes nuo palangių, spintelių, 
sudėti nešvarius drabužius į skalbimo mašiną ir iš jos išimti. Padėti mamytei padengti stalą pietums, vakarienei ir kt.  
Daryti mamytėms dovanėlę  ,,Karūna – mamai“. Ją aplikuoti iškirptomis iš popieriaus gėlytėmis, širdutėmis (pagal savo kūrybinius 
gebėjimus). Sekmadienį padovanoti  karūną mamytei. Priminti vaikams, kad reikia mamytę apkabinti, prisiglausti prie jos, pabučiuoti. 
Pasakyti, kaip labai ją myli. Sekmadienį kartu su tėveliu, mamytei, padovanoti gražiausią puokštę gėlių. 

                                     
Atlikti programos ,,Zipio draugai“  1 užduotėlę „Kaip priimti gerą sprendimą“. 

                                                      Ketvirtadienio tema  Gera būti su tavimi  
Idėja  ,,Ryto ratą“ pradėti  mankšta  skambant lietuvių liaudies dainelei ,,Du gaideliai“ – ,,Tilidūda“ lietuviškos vaikiškos  dainelės  
(https://www.youtube.com/watch?v=KUBEjkkYFiE).  
Pažaisti kūrybinę pirštelių mankštą ,,Pirštai ima ir duoda“ (suspausti delniukus į kumščius, po to atgniaužti kumščius) kartoti keletą kartų.  
Prisiminti vaikų elgesio taisykles namuose, svečiuose. Pakalbėti apie mandagumo žodelius. Pasimokyti palyginimą ,,Mama kaip saulė, kaip 
gėlytė, kaip žvaigždelė‘. 
Pasimokyti deklamuoti K. Ivinskio eilėraštį ,,Mama“. 
Šiandieną išmokau aš MAMA rašyti. 
Nereikia jau nieko pagalbos prašyti. 
Nupiešiu ant lapo dar puokštę gėlių. 
Nunešiu šį piešinį jai dovanų. 
Juk šiandien jos šventė –  
Mamyčių diena. 
O ji man pasauly yra tik viena. 
Pagal savo sumanymą nupiešti mamytei piešinėlį ,,Gėlės mielai mamytei“. Kopijuoti žodžio ,,MAMA“ raideles. 
Muzikinis ugdymas  Mokyti dainuoti dainelę apie mamytę ,,Tau, mano mamyte“ – vaikiška dainelė mamai. 
(https://www.youtube.com/watch?v=OX00rPrzRPs). 
 
Atlikti programos ,,Zipio draugai“ 2 užduotėlę „Mano pagalbos ratai“ 
 

 

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

