Mylimoms mamytės ir močiutėms
04.27-05.01
„Mama - gražiausias žodis žemėj, į jį sutelpa visi kiti“
Tikslas/Sritys: santykiai su suaugusiais, kalbos suvokimas ir kalbėjimas, domėjimasis smalsumas, dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys.
Uždaviniai: Padėti tėvams skatinti vaikų norą pradžiuginti mamytę dainelėmis, eilėraščiais, dailės
darbeliais.
Šią savaitėlę skyrėme kūrybinei veiklai - kūrybinių darbelių gamybai mamos ir močiutės.
Pažinimo kompetencija
Siūlėme pasikalbėti su vaiku, papasakoti, koks buvo pats mėgstamiausiais vaikystės užsiėmimas
su mama. Pavartyti nuotraukų albumą. Taip pat pažaisti su vaiku savo mėgstamą vaikystės
žaidimą. Kalbant su vaiku išsiaiškinti, kokia veikla jam pati mylimiausia būnant su mama ir
močiute. Šią apklausėlę siūliau atlikti tėveliams ir atsiųsti atsakymus auklėtojoms
Taip pat pasiklausyti pasakų apie šeimą :
https://www.facebook.com/joniskiokc/videos/252503252557351/
https://www.facebook.com/groups/AUKLETOJA.AUKLETOJAI/search/?query=mama&epa=S
EARCH_BOX
Skatinome tėvelius kartu su vaikis nustebinti mamytes nuveiktais darbais ar pagaminti pusryčius
su arbata.
Taip pat siūlėme aptarti gyvūnų jauniklius ir surasti jų mamas žaidžiant didaktinį žaidimą
„Surast jauniklio mamytę“

Sakytinės kalbas lavinimui siūlėme muzikinį pirštų žaidimą atliekant dainuojamus veiksmus
https://www.youtube.com/watch?v=LIFxk6NdDq8
Taip pat pristatėme ir skatinome psimokyti elėraštukus mamytėms ir močiutėms:
Eilėraštukas mamytei

Močiutei

Tu, mamyte, kaip saulutė

Kas gera, kas šilta – močiutė.

Gera(as) aš tau noriu būti.

Kas glosto, kas guodžia – močiutė.

O jei kartais aš padykus (ęs)

Močiutė – tai pasakos ilgos.

Tai nebūk labai supykus.

Raudonos uogelės ant smilgos.

Kai aš truputi paaugsiu

Gėlyčių daigeliai sužėlę,

Tai mažiau ir išdykausiu.

Lėlyčių margi drabužėliai.
Močiutė –mamytės ( tėvelio) mama.
Močiutė – namų šiluma.

Rišliosios kalbos lavinimui siūlėme apžiūtėti paveiksliukus ir padandyti įvardinti “Ką mama
dirba visa dieną”. Taip pat siūlėme paprašyti įvardinti ar parodyti , ką vaikas gali mamai padėti
ir ką jau padeda:

Meninei kompetencijai tobulinti buvo pasiūlytos netradicinės veiklos. Tokios kaip:


piešimas lauke ant ištiestos maistinės plėvelės:



Mamytės plaukų puošimas lauko žiedais ar kita gamtine medžiaga:



Tyriamoji veikla lauke „Gėlėta mamytės suknelė“:



Du štampavimo būdus tema „Gražiausios gėytės mamytei“:

Taip pat siūlėme atlikti eksperimentą su dažais ir vandeniu „Vaivorykštė“:

Fiziniam aktyvumui siūlėme mankštas:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=-jbP6NH8DZg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MzA2PTeFwyo

Šią savaitę sulaukėme labai gražių vaikučių darbelių. Savaitės eigoje prašėme, kad daugiau
pagalbos vaikučiams skirtų tėveliai. Noriu pasidžiaugti, jie tikrai buvo aktyvūs. Atliko apklausėlę,
gamino darbelius, kuriuos vėliau dovanojo mamytėms. Džiugino mamas įvairiais darbais.
Vaikai klausėsi pasakų apie šeimas, tėvų pasakojimų apie mėgstamas jų vaikystės veiklas.
Klausėsi eilėraščių, skirtų mamytėms ir močiutėms. Galimai jų ir mokėsi, bet grįžtamojo ryšio šiuo
klausimu nebuvo. Pagal gautų nuotraukų kiekį galime spręsti, kad labai patiko darbelis „Gėlėta
mamos suknelė“ ir piešimas lauke ant maistinės plėvelės. Taip pat gauname ir daug vaizdo įrašų,
kaip vaikai dirba, kur matyti jų emocijos, jos labai teigiamos. Na o per mamyčių dieną mamos
dovanų gavo ir vaikų darbelius ir trumpus eilėraštukus, kurtus pagal interviu išsakytus žodžius.
https://read.bookcreator.com/zI9GG0m7ifQUmzBWzSZdURGqDwF2/EvX859S3RE6uM6UEL
ME3hg?fbclid=IwAR3Vatsuzu0wodosE1VhwdaRBKENC683soP8kuwHyabRer0BNceUZTMl
Xgk

