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MAMA
Veikla skirta 2 - 3 m. vaikams

G.J. M. APR 21, 2020 09:22PM

Mama
Mes visi nešiojame savyje motinos pamokymus ir jos širdies šilumą. Mama - artimiausias žmogus pasaulyje, suteikęs gyvybę ir gyvenimo
pradmenis, joje susijungia kančia ir meilė, nerimas ir pasiaukojimas. Pagarba motinai yra pagarba ir žmonijai, pagarba kūrėjui, pagarba ir sau
patiems, nes visi esame motinų vaikai ir joms daug kuo skolingi. /Kunigas Paulius Bytautas/

4 pieces jigsaw puzzles for children: Little Curly Girl
Happy Clicks provides games specifically for toddlers and young kids. Puzzles are part of a learning activity. Made for children who
love playing online at an early age and for parents with the purpose of combining fun with educational activities. There are no time
limits. No winners or losers.

HAPPY CLICKS GAMES

Pasiekimai (1-3 žingsnelis):
* Veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia norus, veda suaugusįjį prie dominančių daiktų (saugumo ir pripažinimo poreikis).
 * Pradeda mėgdžioti suaugusiųjų kalbėseną, naudoja mandagumo žodžius (bendravimo p.). 
* Savarankiškai atsistoja, pastovi ant vienos kojos (3-4 sekundes), bėga keisdamas kryptį ir greitį. Atsispirdamas abiem kojomis pašoka nuo
žemės. (savarankiškumo ir judėjimo p.). *  Atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais ir medžiagomis, tačiau rodo susidomėjimą, bando aiškintis,
kas tai yra, kaip ir kodėl tai veikia, vyksta (pažinimo p.)    
* Atpažįsta kai kuriuos jau girdėtus muzikos kūrinius, matytus šokius, vaidinimo veikėjus, supranta dailės kurinių turinį (saviraiškos p.).  

Kaip suaugusieji padeda vaikams ugdytis numatytus gebėjimus:
 *Bendrauti su vaiku, drauge žaisti ar tvarkytis, padedant įgyti pradinius bendravimo įgūdžius (saugumo ir pripažinimo poreikis).     
* Skatina ir drąsina kalbančius vaikus (bendravimo p.). 
*Pritaiko aplinką vaiko gyvenimo įgūdžiams įgyti ir tobulinti (savarankiškumo ir judėjimo p.).
* Žaidžia kartu su vaikais, rodo pavyzdį (pažinimo p.).
*Skatina muzikos įrašų klausytis aktyviai: judant, sūpuojant, "šokant" su vaiku, megdžiojant muzikos garsumo, aukščio, tembro ir kitus pokyčius,
skatina judesio išraiškingumą (saviraiškos p.).

VEIKLŲ TIKSLAI:
Siekti, kad vaikai :
- veiksmais ir žodžiais išreikštų savo norus.
- kartotų judesius ir žodžius.
- įvaldytų judesių koordinaciją.
- lavintų smulkiąją ir stambiąją motoriką.

A.Baltakis
Eilėraštis su dviskiemeniais žodžiais.

https://padlet.com/gretajulija/d6n43yupq1xixua5
https://padlet.com/gretajulija
https://www.happyclicks.net/puzzles-online/3-puzzle-girl.php


PASAKA
APTARIMAS:  
Kas patiko labiausiai? Kodėl? Kas nepatiko? Kodėl?
Ką norėtum pakeisti? Kodėl?

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/518121885/0e4fd781f679b265c3a9af4397db4f39/EIL_.jpg


DAINA
Dainuoja tėtis ir vaikas mylimai mamai.

KARAOKĖ
Padainuokite su šeimyna.

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/518121885/c6f4c70c726fab7fa60afc3e3478e552/20200422_085341.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/518121885/c6f4c70c726fab7fa60afc3e3478e552/20200422_085341.jpg


Vilkas ir 7 ožiukai (karaoke).avi
by augenjon

YOUTUBE

SOLFEDIS
Plojam delnais (ti) arba į šlaunis (ta).

AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)
AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai) has 40,842 members. DALINKIMĖS! Idėjos, darbeliai, pilnos
pamokėlės ikimokyklinio ugdymo...

FACEBOOK

KAVA AR ARBATA?
Jausmai...

Burbulass
〰  Pasikalbėkime apie jausmus 〰  ☕ Pasigaminkite arbatos , pasiimkite spalvotų pieštukų ir keliaukite pasikalbėti su vaikais apie
jausmus. 💗 🎨Nuspalvinkite savo jausmų puodelį. ✏  𝐑𝐚𝐦𝐚𝐮𝐬...

FACEBOOK

KĄ VEIKA MAMA?

Papasakoti, ką veika mama? (skalbia, džiausto skalbinius, lygina, verda pietus). Skatinti vaiką kalbėti sakiniais, sudarytais iš trijų žodžių arba
žodžių junginiais - sudarytais iš dviejų žodžių (atsižvelgiant į amžių ir gebėjimus)

TVARKOS MYLĖTOJA
Padėk pingvino mamai suvatrkyti daiktus pagal spalvas.

Nemokamos programėlės | Mokomosios priemonės vaikams | Žiburėlis.lt

ZIBURELIS

MAMA - PRIESKONIŲ PRINCESĖ
Priderink prieskonius. Visų pojūčių pagalba pažink prieskonius: matyk, uostyk, ragauk, liesk.

https://www.youtube.com/watch?v=AcppQqkcFEA
https://www.facebook.com/groups/976828812401540/permalink/2872444992839903/
https://www.facebook.com/Burbulass/photos/a.480431672720437/657667344996868/?type=3&theater
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/518121885/234868955602224145bc815e2c90d1d6/mamos_veikla.jpg
http://www.ziburelis.lt/nemokamai/padek-pingvinui-sudeti-daiktus/zaisti


Burbulass
Burbulass added a new photo.

FACEBOOK

MAISTAS
Kuo daugiau duodame daryti vaikui pačiam, kad įsijungtų į gaminimo procesą. Galite gaminti savo pasirinktus patiekalus. Taip pat kartais vaiką
įtraukti į kitus buitie darbus (skalbimas, džiaustymas, grindų plovimas, siurbimas, dulkių valymas, indų plovimas, batų valymas ar kt.)

Varškėtukai su bananais - mūsų pirmas su Jurgiu video receptas
by Beatos Virtuvė

FACEBOOK

ŠAUKŠTAS
Tai stalo įrankis, kurį turi išmokti tvirtai ir taisyklingai laikyti. Stipriname rankos raumenukus, todėl duodame, kuo daugiau pratimų su šaukšto
laikymu.

Mi Granjita - Maestras Jardineras, Inicial y Preescolar
Mi Granjita - Maestras Jardineras, Inicial y Preescolar added a new photo.

FACEBOOK

MANAI
Atsipalaiduok ir pažaisk. Štampuok formeles, berk tarp pirštų, šukuok šukomis ir kt. Po to su pirštuku nupiešk mamą ir jos mašiną.

https://www.facebook.com/Burbulass/photos/pcb.498723474224590/498722924224645/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BeatosVirtuve/videos/496175407935059/UzpfSTEwMDAwMDk4MzczMDAxODozMDExMjkwMjE4OTEzNzQw/
https://www.facebook.com/MiGranjitaPreescolar/photos/a.105137534371701/148441626707958/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ABCdarziukas/videos/3678523548887574/UzpfSTEwMDAxNTIzNzc4MDcwMTo4NjE4MTA4MTc2NzAxNzA/


Lopšelis- darželis „Abėcėlė“ on Facebook Watch
by Lopšelis- darželis „Abėcėlė“

FACEBOOK

PAVEIKSLAS
Mama skraido kaip drugelis, nes per vieną dieną turi padaryti daug darbų.

Motyl gąbka / Sponge butterfly
by Kusiątka

FACEBOOK

ATVIRUTĖ
Štampuojame gėlę - Tulpę.

https://www.facebook.com/ABCdarziukas/videos/3678523548887574/UzpfSTEwMDAxNTIzNzc4MDcwMTo4NjE4MTA4MTc2NzAxNzA/
https://www.facebook.com/ABCdarziukas/videos/3678523548887574/UzpfSTEwMDAxNTIzNzc4MDcwMTo4NjE4MTA4MTc2NzAxNzA/
https://www.facebook.com/463673670401599/videos/125817345503216/UzpfSTEwMDAwMDk4MzczMDAxODozMDA4MDM4NzI1OTA1NTU2/


Muttertag Grusskarten/ Mother's Day Gift Cards for Mom /Atvirutė mamai/Anneler günü resim çizme
by JUST INCI

YOUTUBE

DĖMESYS
Surask tokią pačią dovaną mamai (deimantą, širdelę, gėlę).

APLIKACIJA
Gėlė - pienė. Apsivedžiokite trijų dydžių skrituliukus. Su tėvelių pagalba iškirpkite. Po to vaikai patys įkerpa gėlytes. Sudėk skrituliukus nuo
didžiausio iki mažiausio ir priklijuok. Žalią popieriaus lapą susiplėšyk mažomis skiautelėmis ir aplikacijos būdu gėlytei padaryk stiebelį ir lapelį.

РАЗВИВАЙКА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
РАЗВИВАЙКА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ added a new photo.

FACEBOOK

BADYMAS
tėveliai paruošia ausų krapštukus - prkerpa pusiau. Tuo tarpu vaikai iš plastelino ar kitos medžiagos suka rutuliuką. Į jį susmaigsto ausų
krapštukus. Kokios spalvos buvo kamuoliukas, tokia pat su guašu nudažo ir vatos tamponėlius.

https://www.youtube.com/watch?v=i0oPdPo_jB4&feature=share&fbclid=IwAR07EWmJJBO4Fzh1nzqxmnfQbKr2raV9ncqzxYh_dmBzRVJAF9rhrswJpvg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/518121885/2888fefb9fcdca17374ab13d9c6b8744/tu.jpg
https://www.facebook.com/1Irinazak/photos/a.281988649149360/511747596173463/?type=3&theater


Kids Art & Craft
Kids Art & Craft added a new photo.

FACEBOOK

SUK SUK
Patys ant popieriaus su pieštuku nubrėžiant - susuka siūlų kamuoliukus, kaip pvz. Brėždami dainuoja: "Suk suk ratelį suk į vieną pusę. Pasakyk
mergaite: ar tu mano būsi?"

SIŪLAI
Žaidžiant dainuojame :"siūlai siūlai susivykit siūlo galo nepalikit".

Ми
by Ми

FACEBOOK

RAŠTAI

https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/photos/a.939240216221083/2006254769519617/?type=3&theater
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/518121885/5a1d3894bbf39e3a7c8fba14ffe2d94c/si_lai.jpg
https://www.facebook.com/100016024118245/videos/682314392312692/UzpfSTEwMDAxNTIzNzc4MDcwMTo4NjI1NTcwODc1OTU1NDM/


Parink servetėlėms lopinėlį ir paaiškink, kodėl jis tinka.

MANDALA
Kūrybinė veikla lauke. Sukurk mamai mandalą.

Meri Cherry Art Studio
Meri Cherry Art Studio added a new photo — in Los Angeles, California.

FACEBOOK

SPORTAS
Išradingai sportuoti visada linksma. Galite prisigalvoti savo idėjų, kaip vienus daiktus paversti kitais. Juk dabar taip vaikams norisi čiuožyklos.
Pas mus atsilenkimų treniruoklis - virto čiuožykla. O pas jus?

Indoor Games and Activities for Kids
by Kids Art & Craft

FACEBOOK

KIRPIMAS
Apkirpk linksmą ir liūdną veidelį. Papasakok, kodėl jų nuotaikos tokios.

Saviugdos dienos
#Žirklės #Plaukuosena Prieš duodami vaikui žirkles, pažaiskite su juo smagius žaidimus, kurie padės ištobulinti akies-rankos
koordinaciją, o taip pat padarys vaikeliuko pirštukus stipresniais.

FACEBOOK

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/518121885/cfce065237d3af5fe00a2c1c134ac88f/servet_l_s.jpg
https://www.facebook.com/MeriCherryBlog/photos/a.1399333316755632/2964039583618323/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/673177309893085/UzpfSTEwMDAwMDk4MzczMDAxODozMDEyMTg5MjI1NDkwNTA2/
https://www.facebook.com/158969271102398/photos/a.230463470619644/1220750701590911/?type=3&theater


ŠUKUOSENA
Atsiskanuok mamos portretinę nuotrauką ir pakeisk jai šukuoseną klijuodamas siūlus.

Burbulass
〰 ✂ KELIAUJAM Į KIRPYKLĄ✂ 〰  �Šiandien pabandykite pabūti kirpėjais! �Viskas, ko Jums reikės, tai: •iškirptų veidelių iš žurnalų
•A4 formato lapų •įvairių ilgių, formų, spalvų popieriaus...

FACEBOOK

NAGAI
Apvedžiok mamos, tėčio ir savo delnus. Kartu nupieškite nagus, o po to lakuok savo pasirinktomis priemonėmis.

Cukrinis avinėlis
M a ž o m s r a n k u t ė m s 👑 Grožio salonas namuose? O taip! Ir dar toks smagus, kad veiklos bus tikrai ne penkioms minutėms! Šį
kartą pas mus karaliauja manikiūro | pedikiūro paslaugos - visko...

FACEBOOK

SUKNIA
Aptarkite nuspalvintą piešinį. Nuspalvink pagal duotą pvz.

APYRANKĖ
Dvipusės juostos vieną pusę atklijuojame ir ant jos lipindami gėles ir kitokius augalus kuriame gėlių kompozicijas.

https://www.facebook.com/Burbulass/photos/a.462897344473870/656108275152775/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cukrinisavinelis.lt/photos/a.628200780611404/2796505497114244/?type=3&theater
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/518121885/287cc293c9fbed87adc16ee47ace92db/madam.jpg


Žaidžiame Kartu
Žaidžiame Kartu added a new photo.

FACEBOOK

KAROLIAI
Lyginti, atkurti pavyzdžius. 
Reikia įvairių formų, spalvų karoliukų, įvairaus ilgio virvelių ir vieno jūsų suvertų karoliukų pavyzdžio. Tegul vaikas pasirenka vieną iš jūsų
suvertų karoliukų pavyzdžių ir pagal jį atitinkamai suveria ant virvelės karoliukus. Aptarkite kiek karoliukų yra ant virvelės, kokių spalvų, formų
karoliukai.

Burbulass
Burbulass added a new photo.

FACEBOOK

REKOMENDUOJU PASKAITYTI

Mama, kur tu?
TOP prekė Naujiena Autorius Przemysław Wechterowicz Dailininkas Emilia Dziubak Vertimas Iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila -
Tėti, ką labiausiai pasaulyje mėgsti veikti? Tėtis Lokys įsirėmė letenomis į šonus. - Labiausiai mėgstu apkabinti tave, sūneli, ir tavo
mamą. O paskui keliauti medaus paieškoti. Lokiukas nusirideno kūliais nuo kalnelio.

NIEKORIMTO.LT

PATELĖ IR JAUNIKLIS
Skatiname vaikų kalbos raidą. Įvardinti gyvūnus. Paklausti, kurie gyvūnai dideli, o kurie maži? Kaip dideli gyvūnai apsirūpina maistu, o kaip
maži? Kaip jie kalba? Kokių spalvų šie gyvūnai būna realybėje? Gyvūną ir jo mažylį nuspalvinti ta pačia spalva.

VAŽIUOJA
Mankštinamės einant, bėgant ratu.

https://www.facebook.com/zaidziamekartu/photos/a.101922104779566/127963632175413/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Burbulass/photos/pcb.462898311140440/462898251140446/?type=3&theater
https://www.niekorimto.lt/paveiksleliu-knygos/mama-kur-tu_6722
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/518121885/f069a19712f886aa08d4b5d97943325a/patel__ir_jauniklis.jpg


※※※※※※

Ratai autobuso - Dainų Karuselė.TV
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE

DOVANA MOČIUTEI

KĄ STEBĖTI IR VERTINTI? (pagal pasirinktus ugdyti gebėjimus)
- Ar veiksmais ir atskirais žodžiais reiškia savo norus?
- Ar mėgdžioja suaugusiųjų kalbą ir naudoja mandagumo žodžius?
-  Ar išlaiko pusiausvyrą atsistodamas, stovėdamas ant vienos kojos, šokinėdamas, bėgdamas ir keisdamas kryptį bei greitį?
- Ar atsargiai elgiasi su nepažįstamais daiktais, bando aiškintis kas tai yra, kaip ir kodėl tai veikia?
- Ar atpažįsta girdėtus muzikos kūrinius, šokius, veikėjus, supranta dailės kurinių turinį?

https://www.youtube.com/watch?v=HMm11zGZVsw
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/518121885/33acb6ba42713b4c74c98f329995d739/pauk__iai.webp

