


MAMA tai meilės, 

gėrio, išminties, 

šilumos ir šviesos fėja. 

 MAMA tai visas 

pasaulis kur ji bebūtų. 

Tai žmogus vertas 

didžiausios pagarbos 

ir meilės.  

 

1 užduotis  

Pagalvokite, kaip 

galite apibūdinti savo 

mamą (pasakykite 3 – 

5žodžius). 



Pasimokinkime atmintinai. 

 

 

 

    Mamytei 

 

Ačiū tau, mamyte, 
Kad esi geriausia, 
Kad visam pasauly 

Man pati brangiausia. 
 

Tavo rūpestėlis 
Šildo kaip ugnelė, 
Niekas tavo rankų 

Man pakeist negali. 



Gaminsime atvirutę Mamytei 

 

Perlenkite lapą  pusiau. 

Toliau pasirinkite jums reikalingas 

priemones  (spalvotą popierių, 

žirkles, klijus, pieštukus, dažus). 

Užrašykite žodį „MAMYTEI“. 



Padarykite  paveikslėlį 

Mamytei.  

Šitas darbelis labai lengvas 
visiems.  Rankytės 
atspaudas. Nudažome 
delniuką kokia norim spalva 
ir atspaudžiame ant lapo. 
Čia gėlės žiedas. Žaliu 
teptuku nupiešiame kotelį. 
Galima atspausti kelių 
spalvų žiedus. Kai darbas 
išdžius, rankytės atspaudą 
apvedžiojame ryškesniu 
pieštuku arba flomasteriu. 
Štai ir pačios gražiausios 
gėlės, Tau, Mama.   



Pirmiausia reikia 

lauke prisirinkti 

įvairiausių gėlyčių, 

lapelių... Paskui ant 

lapo ar lauke su 

kreidute nusipiešti 

mamos portretą. O 

plaukus... 

dėliojame iš 

priskintų gėlyčių. 

Na, kaip mamos 

šukuosena?  



Prisiminkite 

geometrinę figūrą – 

apskritimą.  

Pirmiausia išsikirpkite 

daug apskritimų. Juos 

perlenkus ar perkirpus 

galima suklijuoti daug 

įvairių gėlyčių. 

Pabandykite ir gausis 

gražus paveikslėlis - 

sveikinimas. 

Būkite atsargūs  su 

žirklėmis. 



Tai tulpės. 
Pasakyk, kokių spalvų gėles matai?  
Kokios spalvos gėlių yra daugiausiai? 
Kokios spalvos gėlių yra mažiausiai? 
Suskaičiuok visas gėlytes. Kaip jos vadinasi? 



 
PABANDYKITE !
Tai labai paprasta, bet įdomi 
užduotėlė. Spalvotais pieštukais 
nupiešiamos rodyklės, iš kurių 
susideda figūra. Reikia sudėlioti tokį 
pat piešinėlį iš pieštukų.  
Turi sutapti rodyklių ir pieštuko spalva, 
o  nudrožtas galas žiūrėti į tą pačią 
pusę, kaip ir rodyklė. 
Sėkmės! 
 



 

Apvedžiok savo Mamytės 

rankas.  

„Nulakuok“ nagučius 

(pieštukais, flomasteriais ar 

dažais). 

Papuošk rankyte apyranke. 



Pažiūrėkime animacinį filmuką 

(nuoroda žemiau). 

„Kakė Makė ruošiasi mamos 

dienai. Ką pasakė Kakė Makė?“ 

Pagalvokite, vaikai, kuo  ir kaip 

galite padėti mamai? 

Mamytės, užrašykite, kiek daug 

gerų darbelių vaikai Jums gali 

padėti atlikti ar net patys padaryti. 



Pagalvok, kokius darbus 

gali padėti dirbti 

Mamytei? 



Pasveikinkite savo 

Mamytes Motinos 

dienos proga. 



 


