
Sveiki, mūsų ,,Laumžirgiukai“!!! 

   Labai dėkojame Jūsų tėveliams už laiškus, nuotraukas, video vaizdus, o   

vaikučiams AČIŪ už puikius darbelius…  Nuotraukose matome, kokie jūs paaugę! 

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

          Įdomu, ar jūs prisimenate mūsų ,,Ryto rato“ pasisveikinimo dainelę  ,,Labas rytas“, 

o gal norite dabar pasiklausyti ir pajudėti? Kvieskite savo tėvelius, kartu bus visiems 

smagiau : 

     https://www.youtube.com/watch?v=N__xdpC_mf0   

Jums puikiai  sekėsi! 

Vaikučiai, pasakysime jums svarbią žinią – gegužės pirmąjį sekmadienį (šiais 

metais gegužės 3 d.) bus švenčiama MAMYTĖS diena! Tad ir pakalbėkime apie 

savo mamytę... 

 Pasakykite savo mamytės vardą. 

 Paprašykite, kad tėvelis ar kitas šeimos narys tau ir tavo mamytei perskaitytų    

Anzelmo Matučio eilėraštį ,,Mamytei“: 

Tu šviesi kaip saulė, 

Kaip rytų aušra. 

Už Tave pasauly 

Geresnės nėra. 

Tau karšta saulytė 

Siunčia spindulių... 

Dar karščiau, mamyte, 

Aš Tave myliu. 

Mama, mano mama, 

Aš Tave myliu!- 

Tau vėjelis šlama 

Tarp margų gėlių. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N__xdpC_mf0


 

 

       Patyrinėkite šį paveikslėlį, papasakokite ką matote? Paprašykite, kad tėveliai 

užrašytų jūsų  ,,minčių lietų“.  Sukurkite istoriją, sugalvokite mergaitei vardą bei vardą ir  

jos mamytei. 

     Pažiūrėkite į savo mamytę, apkabinkite, pasakykite, kad ją labai mylite. 

Įsižiūrėkite ir pasakykite,  kokios spalvos mamytės akys, plaukai... Kokius darbus 

mamytė dirba namuose? Papasakokite, ar padedate  mamytei...   Nupieškite savo 

mamytę! 

    Paklausykite dainelės: 

     https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk 

   Tikimės, kad patiko, o gal kartu dainavote? Puiku! 

        O dabar vėl kvieskite savo šeimos narius ir kartu skaitykite Ramutės 

Skučaitės eilėraštį  ,,Močiutė“. Močiutė – mamytės mama, o kita močiutė – tėvelio 

mama... Taip taip, jūsų mamytės ir tėveliai turi savo mamytes – jūsų močiutes... Skamba 

sudėtingai... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk


 

 

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 , tėvelio mama, 

Močiutė – namų šiluma. 

       Tikimės, kad dauguma turite savo močiutes... Kuo vardu močiutė/ės? Kur 

gyvena? Gal gyvenate kartu? Ką veikia močiutė/ės namuose, gal mezga, skaito, seka  

pasakas, dirba... Papasakokite savo artimiesiems, paprašykite, kad pasakojimą užrašytų ir 

atsiųstų grupės mokytojoms... 

Nupieškite savo močiutę/es! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Artėjant mamytės, močiutės šventei pagaminkite joms po atviruką. Paimkite 

piešimo lapą, paprašykite, kad tėvelis ar kitas šeimos narys, o gal ir pati mamytė, močiutė 

perlenktų lapą per pusę, pasirinkite, kuo piešite guašu ar akvarele ir ką piešite: gėles, 

saulę, save, tortą...  

   O gal pavyks išmokite nors vieną eilėraščio posmelį? 

  Sekmadienį apkabinkite mamytę, močiutę, įteikite atviruką, padeklamuokite 

eilėraštuką... (Tikimės, kad suaugusieji  jums šią dieną primins). 

    Mielos Mamytės, Močiutės, sveikiname ir mes Jus su artėjančia 

Motinos diena! Linkime Jums sveikatos, laimės, džiaugsmo, šilumos ir 

saulėtos nuotaikos!!! 

                      Likite visi sveiki, linksmi! 

 Tikimės greitai pasimatyti. Nekantriai lauksime Jūsų laiškučių, nuotraukų 

apie šią gražią  savaitę... 

                   Su nuoširdžiausiais linkėjimais - Jūsų Danutė, Samanta  ir Genutė. 

Rašykite mums: danute1027@gmail.com, grigaraviciute.samanta@gmail.com 
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