2020.04.27. – 04.30.
Tema: „Mano geroji mamyte“
Tikslas – Skatinti vaiko norą pradžiuginti savo mamytę eilėraščiais, dainomis, žaidimais ir
kūrybiniais dailės darbeliais, suteikiant džiugių emocijų.
Sakoma, kad MAMA – gražiausias žodis, kurį ištaria žmogaus lūpos. Todėl yra sukurta
daug eilių apie motinos širdį, kuri sugeba viską atleisti; motinos rankas, kurios visada apkabina ir
priglaudžia savo vaikus; motinos meilę, kuri niekada neišblėsta ir nenuvertėja. Motina yra
tapatinama su žeme. Kaip žemė užaugina derlių, taip ir motina užaugina savo vaikus. Todėl ir
Motinos diena švenčiama pavasarį, kai bunda žemė.
Mes siūlome mamos dieną švęsti visą savaitę. Kurkite šią šventę ir jos tradicijas visa šeima
drauge – tebūna ji šviesi ir kupina pačių geriausių jausmų.
Kaip rytas be mankštos - Mankštinamės žaisdami:
https://www.youtube.com/watch?v=j7GytKoE7nU

Geriausia dovana mylimai mamai – gražūs žodžiai. Todėl siūlome paskaityti, o galite ir pasimokyti,
(bent vieną) eilėraštukus mamai:
„Viską moka mamos rankos“

„Mamytės laimė“

Viską moka mamos rankos...
Mamos rankos bulves skuta,
Mamos rankos tvarko butą.
Verda, kepa, plauna, šluosto,
Ir galvelę man paglosto.

Tavo šypsena mamyte,
Man kaip cukrus, kaip medus.
Mano meilė ir gėlytė,
Prie tavos širdies priglus.
Tavo rūpestis, kantrybė,
Tavo šiluma akių.
Tavo laimė ir ramybė,
Tai graži vaikų daina.

Motinos diena – nuostabi šeimos šventė. Todėl siūlome pasiklausyti dainelės,
DŽIMBA – „Tau, mano Mamyte“:
https://www.youtube.com/watch?v=dGSdyN1rWqk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UGCwHiIRHt5Id4QvcRTTcKebg
1fR8UUCsHqoU60fDStFPF0xRdCPo0Ls

Pažaiskite žaidimą su judesiais „Mamytei“
Tu brangi mano mamyte (rodyti į mamą),
Pasakyk, ką padaryti (ploti).
Kad tu būtum vis linksma (rodyti šypseną),
Ir laiminga visada (pačiai save apkabinti ir myluoti).
Myliu aš Tave mamyte (rodyti pirštukais širdelę),
Noriu šiandien pasakyti (ploti).
Ar Tau liūdna, ar smagu (linguoti rankomis),
Būkim visada kartu (ploti).
(Galima judesius keisti, improvizuoti savaip.
Kviečiame pabūti žurnalistu ir paimti iš vaiko interviu „Mano mamytė yra........“ – klausimus
užduoda tėtis ar vyresni broliai ar seserys, bet būtų gerai kad ir nufilmuotų kas nors ir užrašytų ant
lapo popieriaus užduotus klausimus ir atsakymus (būtumėm labai dėkingos).

Užduotis naudojantis kompiuteriu ar kt. IT.
Kai namuose spalvinimo priemonės pasibaigia, piešinius galima spalvinti internete! Išbandykit:
http://scrapcoloring.com/convert-images-to-coloring-pages?image=5.1587464280
Pasiūlymas mamytei, atsitraukti nuo visų namų ruošos darbų ir pažaisti, kompiuteryje sudėlioti
dėlionę „Gėlė“: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3cc37fbd5445
Iškyla į gamtą
Klausytis orų prognozių ir šiltą, saulėtą dieną surengti iškylą į gamtą – surenkite ją į sodybą,
artimiausią mišką arba parką – svarbu tinkama apranga, jei gyvenate nuosavam name ir oras
leidžia, kiemas galime pasivaišinti ir šventiniais pietumis.
Būdami gamtoje prisirinkite įvairių gamtinių medžiagų (samanų, lauko – pievų gėlių, žolės lapelių
ir kt. Iš jų, pasiūlymas sukurti mamos portretą (kūrybinio darbelio pasiūlymas):
Kūrybiniai darbeliai gamtoje, bet galima atlikti ir namuose:
1.Mama prisideda įmautę prie veido o vaikas, su flomasteriais ar markeriais, „piešia – kopijuoja“
apibrėžia jos veidą, piešia ausis, akis, nosį, burną, antakius, o plaukai – kompozicija iš gyvų gėlių,
žolelių ir kt.
Pvz.:

2. Mamos ranką apibrėžti ant popieriaus lapo ir ją puošti: nupiešti, ar sudėlioti apyrankę iš lauko
gėlių, nupiešti žiedų, nudažyti nagus ir kt.
3. Paimti popieriaus lapą, jo viduje iškirpti gėlės žiedą. Tada gamtoje ieškoti gražios lauko gėlių
kompozicijos, tada ant jos uždėti tą iškirptą popieriaus lapą ir fiksuojame „gamtinę gėlytę“.
Pvz.: Čia iškirpta iš žurnalo lapo, bet jūs renkatės bet kokį, paprastą baltą ar kokios spalvos).

Įsijungti gerą nuotaiką, šypseną, pasitelkti kūrybiškumą) SĖKMĖS!

Žaidimai laisvalaikiui su balionais:
1) Sugaukite balioną su piltuvėliu.
Pripūsti balioną, užrišti su juo pačiu ar siūlu, uždėti ant piltuvėlio ir mesti aukštyn ir vėl pagauti.
Žaidimas lavina rankos ir riešo, rankos ir akies koordinaciją, erdvės suvokimą.

2) Pojūčių maišeliai: linksmas ir lavinantis žaidimas visai šeimai!

Lavina: taktilinius ir sensorinius įgūdžius, smulkiąją motoriką, smalsumą, vaizduotę, emocinį
intelektą.
Šis užsiėmimas - tai vienas iš tų atvejų, kai pačiomis primityviausiomis priemonėmis galima
susikurti tiesiog fantastišką lavinamąjį užsiėmimą, kuris patinka ne tik vaikams, bet gali būti
puikus visos šeimos užsiėmimas - gal ir sunku patikėti, bet suaugusiems jis bus ne tik praleidimo
su vaikais forma, bet ir iš tiesų nuoširdžiai patiks! Pojūčių maišelius kartą pagaminsite, o žaisti
galėsite ilgai ir įvairiausiais būdais, pritaikant skirtingo amžiaus vaikams - tai itin smagus ir
žaismingas būdas lavinti pojūčius ir emocinį intelektą.
Pojūčių maišeliams - balionėliams reikės:

 tvirtų storesnių balionų;
 įvairiausių kruopų, pupelių, makaronų, miltų, krakmolo, druskos, vandens ir kitų smulkių
dalykų;
 siūlų (nebūtinai);
 markerio (nebūtinai)
Eiga: Į balioną (tiesiog tuščią, nepripustą) dedate piltuvėlį ir kiek tilps pilate įvairiausių smulkių,
skirtingos tekstūros priemonių. Aš pyliau: miltų, krakmolo, kuskuso, perlinių ir miežinių kruopų,
ryžių, pupelių, avinžirnių, želinių vandens kamuoliukų, vandens, avižinių dribsnių, druskos,
smulkių ir mažų vamzdelių formos makaronų, bet galima prigalvoti ir dar daugiau visko svarbiausia, kad būtų gan skirtingos tekstūros ir liečiant per balioną jaustųsi tas skirtingumas.

Pripylus tiek, kiek telpa į nepripūstą balioną, tvirtai surišate su pačiu balionu ir tada, jei norite (o
taip bus tikrai linksmiau) iš siūlų, padarykite plaukučius bei su markeriu nupieškite įvairių emocijų
veidukus. Iš tiesų taip ne tik įdomiau, bet galėsite šiuos maišelius panaudoti ir kitam lavinančiam
žaidimui - emocinio intelekto ugdymui. Tad vienos priemonės - keli puikūs žaidimai!

Lavinam rankelę, mokomės piešti tulpę

Paveiksliukas. Šį paveiksliuką galima padaryti su vienerių metų vaikučiu. Viso darbelio eiga:
Tereikia nupiešti širdelę‘ pirštelį padažyti į guašą ar akvarelinius dažus ir baksnoti ant nupiešto
paveiksliuko. Tai bus smagus žaidimas mažyliui ir turėsite puikų paveiksliuką, kurį galima įrėminti
ir padovanoti mamai.

Arba gėlė iš pirštų atspaudų:

Idėjos sekmadieniui, mamos dienai.
Pasiūlymas surengti pižamų vakarėlį.
Pateikiame keletą idėjų, kurios gali tapti namiškių – vaikų ir tėčio paruoštomis staigmenomis
mamai, kad smagiai praleistumėte laiką visi drauge:
Jums patogiu, laisvu laiku, paruošti mamai desertą, apsirengti pižamas, įsijungti muziką
(nuorodos žemiau), gerą nuotaiką ir pirmyn, pradedam.
Ruošiam mamai desertą, kurį turi pagaminti (suverti ant iešmelių) vaikas, tik suaugusiajam reikia
nupirkti medinių ar plastikinių iešmelių (gal turite namuose medinių dantų krapštukų) vynuogių
dviejų spalvų ir mandarinų, viską nuplauti. Vaisiai parinkti kurių nereikia pjaustyti, bet galite
rinktis ir kt.

Šokis „Zumba“ mamai su vaiku (-ais) ir tėčiu:
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&fbclid=IwAR01a5XtpZK_0ZlGtoVB3IWeWuYaPEiDRzG5Qd6IdQgCeyQr2KvCGZhEJI

