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Mamytė - gražiausias žiedas (04.27 - 05.08)
Ugdytiniai suvoks šeimos svarbą savo gyvenime, tarpusavio ryšį. Pieš gėlę mamai, sužinos, kad yra
švenčiama Motinos diena, lavins smulkiąją motoriką, išmoks teisingai sudėlioti žodį "mama".
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Pasaka "Angelas vardu Mama"
Danguj gyveno vaikutis ir ruošėsi netrukus gimti. Vieną dieną jis
paklausė Dievo:
– Man sako, kad tu rytoj ketini mane nusiųsti į žemę, bet kaip aš
ten gyvensiu būdamas toks mažytis ir bejėgis?
– Iš daugelio angelų aš išrinkau vieną tau. Jis lauks tavęs ir tavim
rūpinsis – atsakė Dievas.
– Bet juk čia, danguje, man nieko netrūksta, bet tos dainos ir
šypsenos…man jų reikia, kad būčiau laimingas..
– Tavo angelas tau dainuos ir šypsosis kiekvieną dieną. Tu jausi jo
meilę ir būsi laimingas.
– Bet – neatlyžo mažasis – kaip aš suprasiu, kai su manim kalbės,
juk aš nemoku žmonių kalbos?
– Tai paprasta, tavo angelas kalbės tau pačius gražiausius ir
šilčiausius žodžius, kokių tu dar nesi girdėjęs, ir su didžiule
kantrybe bei rūpesčiu jis mokys tave kalbėti.
Vaikutis pakėlė į Dievą akis:
– O ką aš darysiu, kai norėsiu pasikalbėti su tavimi?
Dievulis nusišypsojo:
– Tavo angelas suglaus tavo delniukus ir mokys tave maldų.
– O aš girdėjau, kad žemėje yra blogų žmonių, kas mane
apsaugos ir gins?
Dievas apkabino vaikutį:
– Tavo angelas tave gins, net jeigu grės pats didžiausias pavojus.
Ir staiga mažutis nusiminė:
– Bet aš visąlaik būsiu nelaimingas, nes daugiau tavęs
nebepamatysiu…
Dievas pakėlė vaikutį ir tarė:
– Tavo angeliukas visą laiką kalbėsis su tavimi apie mane ir
mokys kelio, kad galėtum pas mane sugrįžti. Netgi jei aš visą laiką
būsiu šalia tavęs.
Šiuo metu buvo taip gera ir ramu danguje, bet žemėje jau
girdėjosi balsai ir vaikutis paskubomis švelniai paklausė:
– Dievuliau, jeigu jau man reikia tave palikti, prašau pasakyk man,
kuo mano angelas vardu!
– Tavo angelo vardas nėra svarbus, tu ji tiesiog vadink mamyte.

Šaltinis: https://www.pasakos.lt/angelas-vardu-mama/?
fbclid=IwAR2wWH1MD3E_Rp9MUz1IK-AREmohZ-
FHFPgQ18Vw4FQ8pjZwbFjFxnoiyTs

Mūsų jausmų puodelis

Praktinė užduotėlė "Labirintas"
Padėk mamai ožkai rasti kelią namo pas savo vaikučius ir
nuspalvink.
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Darbelių idėjos: "Mamytei - gražiausi
žiedai".

Rašytinės kalbos lavinimas

Sudėliok raides teisinga tvarka
MAMA - MAMA, MEILĖ - MEILĖ, BUČKIS -
BUČKIS, APKABINIMAS - APKABINIMAS,
LAIMĖ - LAIMĖ, SU MAMOS DIENA - SU
MAMOS DIENA !.

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS
QUICKER

Edukacinis filmukas "Kakė Makė ruošiasi
Mamos dienai".

Kakė Makė ruošiasi Mamos dienai. Ką pasakė Kakė Makė?
by Kakė Makė

YOUTUBE

Papasakok pagal paveikslėlį, kaip padedi
mamai

Lavinamasis žaidimas sukaupti dėmėsiui

Gaudyk gėles ir saldainius Mamai!
Teaching resource | Gėlės, Gėlės, Gėlės,
Gėlės, Gėlės, Gėlės, Gėlės, Gėlės, Gėlės,
Gėlės, Saldainiai, Saldainiai, Saldainiai,
Saldainiai, Saldainiai.

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS
QUICKER

Smagios užduotėlės rankos lavinimui
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