
UGDOMOSIOS VEIKLOS SAVAITĖS PLANAS 
                                                                                                                                                                                                                                                         

 Balandžio 27–30 d. 
 

Tema: „AČIŪ, KAD ESI ŠALIA, MAMYTE“ 
Tikslas: Įvairiais būdais parodyti pagarbą ir meilę savo mamai. 

Pirmadienio tema.  MAMA GERIAUSIA IR GRAŽIAUSIA 
Idėja. Ryto mankšta https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI 
Idėja. Padaryti mamai gėlių. Reikės: ausų krapštukų, žirklių, guašo, medinių iešmukų ir plastilino. 1. Iš plastilino surutulioti kamuoliuką. 2. Ausų 
krapštukus perkirpti pusiau. 3. Kiekvieną krapštuko minkštąjį galą merkti į dažus. 4. Kitu galu krapštuką įsmeigti į plastilino kamuoliuką. 5. Taip 
susmaigstyti visą kamuoliuką. 6. Medinį iešmuką įsmeigti į kamuoliuką, susmaigstytą dažytais krapštukais. Štai ir gėlytė mamai. 

 
Idėja. Paklausyti dainos „Mano mama“ https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8 
Idėja. Sudėti mamai dėlionę „Tulpės“ https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=336605fa0a04 

Antradienio tema. KAIP AŠ PADEDU MAMAI 
Idėja.  Ryto mankšta https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=UP-ctUE4DHo&feature=emb_logo  
Idėja. Paklausyti K. Ivinskio eilėraščio „Mama“ įrašo.  

https://www.youtube.com/watch?v=AEAM-Dx7TKI
https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=336605fa0a04
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=UP-ctUE4DHo&feature=emb_logo


                                    Kas jus pakelia kas rytą – kas? 
                                    Kas supina ilgas kasas? 
                                    Kas verda jums gardžius pietus? 
                                    Ir kas sutvarko žaisliukus? 
                                    Kas seka pasakas ilgas? 
                                    Kas pagalvę pataiso – kas? 
                                    Kas jus prieš miega pabučiuoja, 
                                    Lopšinę gražią padainuoja? 
                                    Ne fėjos tai gera ranka. 
                                    Padaro visą tai mama. 
Idėja. Padėti mamai pašluoti grindis, išplauti indus, išnešti šiukšles... 
Idėja. Pažiūrėti filmuką „Kakė Makė ruošiasi Mamos dienai“ https://www.youtube.com/watch?v=do29dgN80FU 

Idėja. Kartu su mokytoja Regina padainuoti dainą „Miške“ ir smagiai pamankštinti rankas  Kudu budu.mp4  
Trečiadienio tema. DRAUGYSTĖ. MANO GERIAUSIAS DRAUGAS 

Idėja. Marsiečio „Trečiadienio“ mankšta https://www.youtube.com/watch?v=CnXkopDxOTU 

Idėja. Padaryti mamai tulpių puokštę   Reikės: spalvoto popieriaus, žirklių ir klijų.  

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


 1. Popieriaus lapą perlenkti išilgai. 2. Nukirpti pagal liniją ir lenkti kaip parodyta. 3-4. 
Nukirpti pagal lenktos pusės kraštinę ir, gavus kvadratą, lenkti kaip parodyta. 5. Įkirpti pagal lenkimo linijas iki pusės. 6. Patepti klijais ir klijuoti kaip 
parodyta. 7. Suklijavus visas įkirptas kraštines gaunate tulpės žiedą. . 9. Atsikirpti žalios spalvos lapo juostelę (apie 4 cm) ir pieštuko ar flomasterio 
pagalba susukti jį į lazdelę ir kraštą, patepus klijais, užtvirtinti. 10-12. Vienam lazdelės gale įkirpti kaip parodyta ir ištepus klijais priklijuoti prie žiedo. 
Idėja. Programa „Zipio draugai“. 
Idėja. Sudėti dėlionę „Puokštė mamai“ https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=24977ded7b13 

Ketvirtadienio tema. GRAŽIAUSI ŽODŽIAI MAMAI 
Idėja. Ryto mankšta su kapitonu Flintu https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk 
Idėja. Pažiūrėti filmuką „Kakė Makė ir Mamos diena“ https://www.youtube.com/watch?v=OoOAGoRDjSM 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=24977ded7b13
https://www.youtube.com/watch?v=r2NybvkCRsk
https://www.youtube.com/watch?v=OoOAGoRDjSM


Idėja. Pasivaikščiojant lauke priskinti mamai žydinčių lauko gėlių puokštę.     
Idėja. Paprašyti tėčio ar vyresnės sesers, brolio perskaityti mamai K. Ivinskio eilėraštį „Mamos diena“  
                                                                                                                             Šį rytą, kai saulutė linksmai nusišypsos, 
                                                                                                                             Skubėsime su tėčiu pasveikinti mamos. 
                                                                                                                             Įteiksime jai puokštę pavasario žiedų, 
                                                                                                                             Bučiuosim ir sakysim, kad mylime abu. 
                                                                                                                             Tik neliūdėk, mamyte, neverki – niekada. 
                                                                                                                             Šypsokis, būk laiminga, juk tavo ši diena. 
 


