
DAILĖS  VEIKLA 

Savaitės tema: ,,Dovanoju pavasarį Mamai. Vandens gėlės“. 

 

LAIŠKAS VAIKAMS IR TĖČIAMS 

 

 Sveiki, vaikai!  
 

    Praeitą savaitėlę pakeliavę po savo namus, radote labai įdomių pasislėpusių naujų gyventojų – 

drambliuką, kuris buvo apsimetęs dulkių siurbliu; vaivorykštę, kuri savo spalvas buvo išbarsčius 

po namus; paukštelių, namelių, medelių, damų su gėlių šukuosenom ir net ,,atostogaujantį 

Tomą“, kuris anksčiau vaidino virdulį (vėliau visus juos galėsite pamatyti mūsų darželio 

Facebook internetiniame puslapyje). Džiaugiuosi jūsų ir jūsų pagalbininkų tėvelių išradingumu!  

    O šiandien noriu priminti jums, vaikai, kad jau visai greitai, šį sekmadienį, gegužės 3 dieną, 

išauš nuostabi pavasariška MAMOS diena!!! Kviečiu jus pagalvoti apie stebuklingą dovaną savo 

mamytei, kuri pradžiugintų, nustebintų ir pralinksmintų ją. Šią stebuklingą dovaną, šiek tiek 

padedant tėčiui, vyresniems sesei ar broliui, smagiai sukursite patys. 

    Taigi, kur slypi stebuklas? Stebuklas vyksta tada, kai iš balto ar spalvoto popieriaus išsikirpę 

gėlyčių žiedelius, juos spalvingai išdekoruojate, viduryje parašę palinkėjimo žodelį mamytei ar 

nupiešę paslaptingą ženklą, užlankstę žiedlapėlius į vidų taip, kad nesimatytų viduriuko, 

paleidžiate plaukti ant į lėkštelę ar platų dubenį įpilto vandens. O kas įvyksta tada, pamatysite 

patys!  

 

       Jums reikės: 

 

1. Balto ar spalvoto popieriaus; 

2. Paprasto pieštuko ir apvalaus daiktelio apskritimui nusipiešti; 

3. Flomasterių; 

4. Žirklučių; 

5. Plataus, bet negilaus indo su vandeniu; 

6. Šypsenos ir gero nusiteikimo. 

 

Linkiu padovanoti savo MAMYTĖMS patį gražiausią savo sukurtą  

besiskleidžiančių vandenyje gėlyčių pavasarį! 
 

Dailės mokytoja Jolanta 

 

 

Sveiki, tėčiai (o gal sesės, broliai ar seneliai)! 

 
    Šiandien laiškas jums, o mamytes paprašykite pailsėti, išgerti kavos ar paskaityti gerą 

knygą. Artėjant Motinos dienai, kviečiu padėti vaikams ,,padovanoti pavasarį mamai”, susirasti 

reikiamas priemones ir įgyvendint vandenyje besiskleidžiančių gėlių stebuklą, kai ant vandens 

paviršiaus padėtos ir sudrėkę popierinės gėlytės ima skleistis viena po kitos, lyg gyvos ir rodyti 

gražiai išdekoruotus savo žiedlapius bei ant viduriuko parašytą ar nupieštą linkėjimą mamytei. 

Siunčiu jums filmuką, pridedu foto nuotraukų ir video nuorodas, kur vizualiai matysite, kaip šį 



stebuklą sukurti. Tikiuosi, kad ši kūrybinė veikla suteiks daug džiaugsmo, nuostabos mamytėms, 

patiems vaikams ir visoms jūsų šeimoms. Kaip visada, lauksime nuotraukų ir video vaizdelių. 

 

VANDENS GĖLĖS. NUORODOS: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=0wxekLBdFYI/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=8-_-fNyeQpI 

3. https://www.handmadecharlotte.com/diy-magic-paper-lily/ 

4. https://www.pinterest.ph/pin/36380709466086103 

 

Šypsenom papuoštos, jaukios, džiugios Mamytės dienos! 
 

Dailės mokytoja Jolanta 
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