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Kai 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... Šia
savaitę gražiausi žodžiai MŪSŲ
MYLIMOMS MAMYTĖMS IR
MOČIUTĖMS :}

Labai lauksime Jūsų vaikučių darbelių foto
ar video vaizdelių . Gitana ir Rasma.

Labas rytas, mamyte... Mama
gali užimti visų kitų vietas, bet
niekas negali užimti jos...

Pirmas rytinės kavos arba arbatos puodelis
:} Koks jis?

PAKLAUSYKIME PASAKĖLĖS

https://padlet.com/rasmadauksiene/oaqvjxacg8qg4t4c
https://padlet.com/rasmadauksiene
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/510039625/a4d8691adadde4d28459c4d564efbcad/93485349_2585391548416023_8373990332211134464_n.jpg


Mylėsiu tave, kad ir kas mums nutiktų...
by Inga Vankevic

YOUTUBE

Mano mama pati geriausia, graži,
protinga, mylimiausia: vaikai
piešia savo mamytei
plaukučius... Reikės: mamytės
veiduko popieriaus lape,dažų ir
šiaudelio.

MAMOS - PRINCESĖS arba KARALIENĖS.
Panaudoję gamtines priemones mamytės portretas taps
nuostabus.

Katieshome | Flower rangoli, Drawing people, Pressed flowers
Nov 12, 2019 - Katieshome ist ein Blog über Fotografie, Garten, Haus,
Dekoration, Familie, Hunde, Natur, Rezepte, und schöne "alltägliche
Kleinigkeiten"

PINTEREST

DIENA SKIRTA MOČIUTĖM IR
SENELĖM Prisiminti su vaiku
močiutes, pakalbėti, kodėl šiuo
metu taip retai matosi močiutės
su anūkėliais, parengti
močiutėms staigmeną

IŠMOKIME EILĖRAŠTUKĄ:
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.

https://www.youtube.com/watch?v=5GypG_-e0iM&feature=emb_logo
https://www.pinterest.com/pin/793126184361430125/


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

YOUTUBE

ATVIRUKAS MOČIUTEI [pasirinkite kurį
norite]
Jei močiutė gyvena toli, atvirutę galima išsiųsti paštu.

Пин на доске игрушки, подарки
09.06.2018 - Письмо «18 идей, которые могут украсить вашу
доску «игрушки, подарки»» — Pinterest — Яндекс.Почта

PINTEREST

Открытки на 8 марта своими руками для любимых мам и
бабушек в 2020 г | Поделки для детей
22.02.2020 - Самые красивые открытки на 8 марта своими
руками в технике Скрапбукинг и Квиллинг, с вышивкой крестом
и в технике Изонить, открытки с вырубкой и аппликацией,
электронные и нарисованные!

PINTEREST

IŠŠŪKIS TĖČIAMS [ mamai
laisvadienis] Jei yra
galimybė,šios dienos užduotėles
vaikai atlieka su tėčiais.

LABAS RYTAS, TĖČIUI :} MOTYVACINĖ
MANKŠTA

Atgal i vaikystes miesta - Piratu manksta - LNK 2013
by Saulius Paurazas

YOUTUBE

Širdelių blynai mamytei :} Pagrindinis
proceso dalyvis - vaikas:

https://www.youtube.com/watch?v=qlFu-idgi9I&feature=emb_logo
https://www.pinterest.com/pin/343469909076393545/
https://www.pinterest.com/pin/612489618060083317/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Veb2aqddbbk&feature=emb_logo


EILĖRAŠTUKAS MAMYTEI [ mokomės su
tėčiu]

Mamytei

Tau, mamyte, šitos gėlės,
Tau saulutės spinduliai.
Tau dangaus beribis mėlis,
Pievoj skraidantys drugiai.
Tau ant savo mažo delno
Karštą bučinį nešu,
Apkabinsiu, nepaleisiu,
Nes labai tave myliu.

Kęstutis Ivinskis 

Išmokime su vaikučiu parašyti žodį - MAMA
. Galima rašyti ant įvairių paviršių: lapo,
akmenėlių, lauke ant plytelių, sudėlioti iš
šakelių ir pan.

GĖLYTĖ MAMAI

PAPER FLOWERS
by KROKOTAK

YOUTUBE

HEART FLOWER CRAFT
by KROKOTAK

YOUTUBE

Papildomos užduotėlės
smulkiosios motorikos
lavinimui,pastabumui,skaičiavimu
akies-rankos ryšiui stiptinti

Nuvesk gėlytę prie jos šešėlio

Štampuok pirštukais

Pabaik marginti gėlytę
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Gėlyčių draugai - grugeliai Atkartok kitame
drugelio sparnelyje raštą
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