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MAMYTE, TU PATI GERIAUSIA
Kaip žemė užaugina derlių, taip ir mamos užaugina savo vaikus...Mamos diena švenčiama pavasarį, kai
bunda žemė... Pirmąjį gegužės sekmadienį visi skubame išreikšti pagarbą, meilę ir padėką savo mamoms ir
močiutėms...MAMA - gražiausias žodis, kurį ištaria žmogaus lūpos...Šią savaitę gražiausi žodžiai MŪSŲ
MYLIMOMS MAMYTĖMS IR MOČIUTĖMS :)
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PIRMADIENIS ( 04 27 )

Padainuokime visi drauge

Tau Mano Mamyte - VAIKIŠKA DAINELĖ MAMAI ❤ �.
Lietuviškai
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

Ar Mama turi daug papuošalų?
Galbūt pagaminkime dar vieną apyrankę? Mums reikės tualetinio
popieriaus tūtos ir visų kitų grožybių, kurias rasime pas save.
Kibkime į darbus! :) 

Mamytės, pasirodykite su savo naujais papuošalais :)
Vaikučiai, sukurkime savo mamytės
paveikslą :)
Priklijuokite mamytei plaukus ( iš siūlų, makaronų, popieriaus..),
nupieškite mamai šypseną.

https://padlet.com/dvaliuskeviciene/o4xgfhx3p2dvx5p5
https://padlet.com/dvaliuskeviciene
https://www.youtube.com/watch?v=OX00rPrzRPs&feature=emb_logo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498312148/5bc7d339887845b28f47e0e18e2f07a2/94223878_258346568550017_6496819869848174592_n.jpg


ANTRADIENIS ( 04 28 )

Rytą pradėkime su šokiais!

EKSPERIMENTAS!
Namie galima rasti tikrai labai daug raktų.. Tačiau jie tikrai
nuostabiai atrodys, jeigu mes juos papuošime! Mums reikės:
Plastiko ( minkšto, apačioje pvz. );
Flomasterių;
Orkaitės;

Gaminimo eiga:
Ant plastiko gabaliuko nusipiešiame ką tik norite, nuspalviname.
Įkaitiname orkaitę. Apkerkame savo nupieštą paveiksliuką, pagal
norimą formą ir dedame į orkaitę. Palaikome kelias sekundes ir
tas kelias sekundes galime stebėti, kaip nuostabiai gimsta mūsų
pakabukas!

Nupiešk, kas nuskendo, o kas liko plūduriuoti vandens paviršiuje

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498312148/7f76de3d1b21e9de7a62bdbbc9f6b3e8/94129348_10219173803950285_6604700033755381760_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498312148/e8c2874d46e7f2ebc06dabd574bb020c/94986622_578115186139843_7548102291950141440_n.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/498312148/53d01af954db09818081470464966022/94360577_613850202676386_4075156569212321792_n.jpg


Agnė
by Agnė

FACEBOOK

Pagaminkime savo mamytėms vazą! Galbūt
dar pavyks lauke pririnkti gėlyčių, kad būtų
ką į ją pamerkti? :)
Reikės: guašą sumaišyti su lipalu, kad geriau laikytųsi dažai ant
stiklainiuko...

TREČIADIENIS ( 04 29 )

Dainuoti kartu su vaikučiais :)
Judesius interpretuojame :)

Aš Dar Mažas Dar Be Ūsų KARAOKE. Dainų Darželis. Vaikiška
Dainelė.
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

ŠI DIENELĖ SKIRTA MOČIUTĖMS,
BABYTĖMS, SENELĖMS, BABOMS
Prisiminti su vaiku močiutes, pakalbėti kodėl šiuo metu taip retai
matosi močiutės su anūkėliais, parengti močiutėms staigmeną:)

https://www.facebook.com/madmuazele.agne/videos/pcb.10217695300121943/10217695299721933/?type=3&theater
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Paiklausykime nuostabios dainos apie
močiutę ir senelį :)

Pas Močiutę Pas Senelį - Vaikiškos Dainelės Dainų
Karuselė.TV
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE

ŠTAMPAVIMAS DELNIUKAIS - ŠILTAS
PRISIMINIMAS NUO ANŪKŲ
Jeigu yra galimybė aplankyti senelę, tuomet galima jai padaryti
staigmeną - delniukais arba pėdutėmis nuštampuoti vazonėlį,
taip pat galima įsodinti gėlytę. 

Paskaitykite kartu su vaikais šį gražų
eilėraštį, galbūt pabandykite įsiminti
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 mama. Močiutė — namų šiluma.

R. Skučaitė.

KETVIRTADIENIS ( 04 30 )

Šį rytą pabukime beždžioniukais :)

Magiškos širdelės
Kviečiame pasigaminti magiškas širdis! Mums reikės tik putų (
gali būti skutimosi/plaukų putos )ir guašo.

https://www.youtube.com/watch?v=qlFu-idgi9I&feature=emb_logo
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Vaikai, Jūsų mamytės pačios geriausios!
Galbūt pabandykime sukurti mamos
atviruką? Tik darykite tai slapta, kad
mamytės nematytų! :) Padovanokite savo
mamytėms savo patį gražiausį atviruką ir
nepamirškit stripriai stipriai apkabinti :)

Štampuojame gėlytėms žiedlapius. Koks
skaičius gėlės viduriuke - tiek žiedlapių...
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Pirmosios pavasario gėlės
VIKTORINA - Ar jau galime atpažinti gėlytes?

Viktorina PIRMOSIOS PAVASARIO GĖLĖS
by Rasa Simonavičienė

YOUTUBE

PENKTADIENIS ( 05 01 )

Rytinė makšta padės prisiminti kūno dalis
Pasportuokim! :)

Pagaminkime savo mamytėms puokštę
gėlių, kurios niekada nenuvys!

M. MIKUTAVIČIUS IR DŽIMBA - AŠ ŠIRDYJE LABAI MYLIU
SAVO MAMĄ
by DŽIMBA

YOUTUBE

Išdekoruokime žodį MAMA
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※※※※※※

Ant lapo užrašykite žodį MAMA ( užrašykite didelėmis
spausdintomis raidėmis ),leiskite vaikams fantazuoti ir išmarginti
šį nuostabų žodį, pačiais gražiausiais raštais!

SEKMADIENĮ NEPAMIRŠKIME MAMYTĖMS
IR MOČIUTĖMS ĮTEIKTI GĖLĖS ŽIEDELĮ :)
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