
Sveikos, mūsų darbščiosios ,,Bitutės”!     

Dėkojame už mums parašytus laiškelius, už nuotraukas ir šiltus žodžius. Smagu žinoti, kad 

namuose turiningai leidžiate laiką: mokotės eilėraštukus, atliekate įvairias užduotėles, 

nepamirštate ir mūsų siūlomų užduotėlių, idėjų.  

O ar nepamirštate mankštintis? Kad visą dieną būtumėte žvalūs, pajudėkite: 

https://youtu.be/GUTLdscoh3k?list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v  

Balandžio 27 – 30 d. siūlome temą/idėją  ,,Mano mamytė“. 

Artėja labai svarbi mamyčių šventė – MOTINOS DIENA. Tikime, kad jūs visi pasakytumėte daug 

gerų žodžių apie savo mamytes. Kadangi esate namuose, pašnabždėkite mamytėms į ausį – TU 

PATI GERIAUSIA, AŠ TAVE LABAI LABAI MYLIU. Jau pašnabždėjote? Tuomet išmokite eilėraštuką 

(su tėvelio, sesės ar brolio pagalba): 

Kas kelia mus kas rytą - kas? 

Kas supina ilgas kasas? 

Kas verda mums gardžius pietus? 

Ir kas sutvarko žaisliukus? 

Kas seka pasakas ilgas? 

Kas pagalvę pataiso - kas? 

Kas mus prieš miegą pabučiuoja, 

Lopšinę gražią padainuoja? 

Ne fėjos tai gera ranka, 

Padaro visą tai - mama. 

Už tai aš ją labai myliu, 

Nes tokią vieną tik turiu. 

(Kęstutis Ivinskis) 

Pagalvokite, vaikučiai, kokius darbelius jūs padedate dirbti mamytėms? Gal palaistote gėles, gal 

nuvalote dulkes, pamaitinate augintinį, pašluojate grindis, gal išplaunate indus? Pabandykite 

visa tai nupiešti ir papasakoti tėveliams, ką nupiešėte, o tėvelių paprašykite jūsų pasakojimą 

užrašyti kitoje piešinuko pusėje. 

Dabar paklausykite dainelės. Ar ji ne apie jus?  https://youtu.be/JccFRqqylFk 

https://youtu.be/GUTLdscoh3k?list=PL0xKjUv-jrBJzL1sruT5soQbFtNX6CT8v
https://youtu.be/JccFRqqylFk


Žinome, kaip norisi būti lauke, kai šviečia saulutė. Prisiminkite mūsų jau ne kartą žaistą žaidimą 

lauke ,,Pagauk uodegą”. Pakvieskite tėvelius, brolį, sesę pažaisti šį žaidimą. Kiekvienas žaidėjas 

turi po skarelę ar popieriaus juostelę ir ją užsikiša už kelnių ar sijono juosmens už nugaros. Tai - 

uodega, kurią žaidėjas turės saugoti. Po signalo žaidėjai vieni kitus gaudo, stengdamiesi 

nutraukti ,,uodegas”. Žaidėjai, kurie liko be ,,uodegos”, turi palikti žaidimą. Laimi tas žaidėjas, 

kuris išsaugo ,,uodegą”. 

Tikimės, kad smagiai pažaidėte, o dabar pasivaikščiokite po pievelę, prisirinkite žydinčių gėlyčių, 

įvairių lapelių, nes jie jums bus reikalingi darbeliams. Dar bus reikalingi klijai, žirklės ir popieriaus 

lapai. 

Tai - darbelių pavyzdžiai, kuriuos siūlome sukurti, kai grįšite iš lauko: 

 

Štai dar vienas darbelis: 

 



O gal norėsite sukurti šį:  

 

 

 

Padovanokite savo darbelį mamytei. 



Užsimerkite ir įsivaizduokite, kad namuose ant grindų išsipylė vanduo. 

Siūlome labai smagią, bet nesudėtingą veiklą -  kempine ,,pernešti” vandenį iš vieno indo į kitą. 

Ši veikla lavina smulkiąją motoriką, mankština rankos riešą, lavina rankų ir akių koordinaciją bei 

tobulina judesio koncentraciją, o svarbiausia - suteikia daug teigiamų emocijų vaikams. 

 Tikimės, kad tokia veikla jums patiks  

Jums reikės: 2 indų, vandens ir kempinės. 

Paprašykite tėvelių, kad pripiltų 2 indus vandens. Indus pastatykite vieną šalia kito. Jūsų 

užduotis -  kempine ,,pernešti” vandenį iš vieno indo į kitą. Pasiraitokite rankoves ir pirmyn ! 

 

Dabar siūlome sportuoti ir smagiai praleisti laiką su tėveliu, kad mamytė turėtų kuo daugiau 

laisvo laiko. 

https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/160209605258536/?t=76  

Prieš mamyčių dieną siūlome su tėveliais pavartyti albumus, išrinkti labiausiai patikusias šeimos 

nuotraukas ir papuošti jomis kambarį. Padarykite staigmeną savo mamytei. 

 

 

https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/160209605258536/?t=76


Savo laiškutį baigiame.  

Linkime nesirgti ir smagiai leisti laiką namuose.  

Labai džiaugsimės, jei pasidalinsite su mumis, kaip jums sekėsi ruoštis mamyčių šventei, kaip 

leidote laiką namuose... 

 Lauksime jūsų laiškučių, nuotraukų, filmuotos medžiagos...  

Rašykite mums: bitute.peledziukas@gmail.com  

SVEIKINAME MAMYTES SU MOTINOS DIENA! 

 

APSIKABINAME VISUS IR KIEKVIENĄ!!! ☺  

Mokytojos Daiva, Jurgita ir mokytojų padėjėja Dalytė  

2020 m. balandis 
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LAISVALAIKIUI 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


