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Ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams 

1. Skaitome „Peliuko dovana“, įgarsinti veikėjų balsus, aptariame, kokie buvo veikėjai, ką ir kam nešė 

dovanas ir kuo baigėsi: 

 PELIUKAS: Labas rytas, saulute, Labas rytas, gėlytės. Aš - mažas peliukas. Eisiu sveikinti mamytės. Nes 

šiandien gerųjų mamyčių diena, 0 šitoj dėžutėj (rodo visiems) Yra DO-VA-NA.  

VARLYTĖ: Kva - kva, dovana! Dovana! Ar girdėjot? Peliuk, pasakyk, ką dėžutėn įdėjai?..  

PELIUKAS: Daug darbo, daug meilės Ir, žinoma, laiko. Juk visos mamytės To tikis iš vaiko. Jei nori, 

keliaukim, Varlyte, drauge. Pasveikinsim mamą Dar ir dainele!  

AUTORIUS: Tipena peliukas, Šokuoja varlytė. Jiems šviečia saulutė, Jų laukia mamytė. Tik strykt! Ant 

takelio iššoka kažkas.  

KIŠKIS: -Aš- kiškis plėšikas! Pakelkit rankas!  

PELIUKAS: Aš rankų pakelti, deja, negaliu, Nes savo mamytei nešu dovanų. 

KIŠKIS: Sakyk, dovana... Gal galiu jums padėti? Per šitą miškelį kartu palydėti?..  

AUTORIUS: Tipena peliukas, šokuoja varlytė. Greta straksi kiškis, jų laukia mamytė. O štai ir miškelis. Čia 

kiškis sustoja. 

 KIŠKIS: - Ar girdit? Kažkas už tų krūmų dainuoja... 

AUTORIUS: Visi ant pirštukų Prie krūmo artėja... Širdelės jų tuksi, O garsas stiprėja... Jie praskleidžia 

krūmo šakas atsargiai Ir mato: dainuoja ir šoka ežiai! (4 ežiai dainuoja ir šoka „Rokenrolas visiems“, gali 

dainuoti ir šokti ir kiti veikėjai.) 

AUTORIUS: Ežiai kiek pavargo, Prisėdo visi.  

EŽIAI (visi choru): - Peliuk, kur keliauji Ir ką čia neši? 

 PELIUKAS: Juk šiandien gerųjų mamyčių diena!  

PELIUKAS, VARLYTĖ, KIŠKIS: O šitoj dėžutėj Yra do-va-na! 

 AUTORIUS: Ežiai palingavo spygliuotom galvytėm.  

EŽIAI: - Skubėkim, jau laukia Geroji mamytė. 

AUTORIUS: Tipena peliukas, šokuoja varlytė. Jiems šviečia saulutė, jų laukia mamytė. Greta straksi kiškis 

ir pukši ežiai. Pasveikins peliukas mamytę gražiai. Kieno gudrios akys taip žiba tarp lapų? Draugus prie 

kelmelio dabar stabdo lapė.  

LAPĖ: Kur bėgat? Kur lekiat? Kur skubat visi? Peliuk, kur keliauji ir ką čia neši? 

 PELIUKAS: Juk šiandien - gerųjų mamyčių diena!  

VISI: O šitoj dėžutėj Yra do-va-na!  

AUTORIUS: Ir lapė supranta, ir duoda jiems kelią. Ir dar pamojuoja, nulaužus šakelę. Tipena peliukas, 

šokuoja varlytė. Jiems šviečia saulutė, jų laukia mamytė. Greta straksi kiškis ir pukši ežiai. Bet kas gi juos 

stebi labai atidžiai? 

VILKAS: -Aš Vilkas, bet prašom manęs nebijoti. Nealkanas aš... Tik smalsu sužinoti,   kur jūs keliaujat ir 

nešate ką?  

PELIUKAS: Juk šiandien - gerųjų mamyčių diena! 

VISI: Juk šiandien - gerųjų mamyčių diena! O šitoj dėžutėj Yra do-va-na!  

AUTORIUS: Ir vilko širdelė Smarkiau ima plakti, ir jis turi mamą, Tad gali suprasti, jei šiandien - Gerųjų 

mamyčių diena, Tai dovaną gauti privalo mama. 

Tipena peliukas, šokuoja varlytė. Jiems šviečia saulutė, jų laukia mamytė. Greta straksi kiškis ir pukši ežiai. 

Ir lapė, ir vilkas keliauja gražiai.  

Bet kas ten tarp eglių mauroja? 

Tai briedis karalius dainuoja. 

Pakėlė į saulę ragus Ir klausia labai išdidus: 

BRIEDIS:- Kur bėgat? Kur lekiat? Kur skubat visi? Peliuk, kur keliauji ir ką čia neši? 

PELIUKAS: Juk šiandien - gerųjų mamyčių diena! 

VISI:O šitoj dėžutėj yra do-va-na! 

AUTORIUS: Ir briedis draugams nusišypso meiliai. 

BRIEDIS:- Keliaukit pas mamą, Mažyliai, skubiai. 

AUTORIUS: Jau pievą priėjo, namai netoli. Ten laukia peliuko Mamytė brangi. 



2. Įtvirtinti skaitymo įgūdžius, žodžių analizę:  

https://wordwall.net/resource/1740787/did%c5%beiosios-ma%c5%beosios-raid%c4%97s-

perskaityk-rask-tinkam%c4%85  

3. Lankstymas ir aplikacija, puošiame pagal savo sumanymą „Drugeliai“: 

4. Įtvirtins raides, žaisdami ir sugalvodami kuo daugiau žodžių, kuriuose būtų vardų(šeimos narių) 

garsas, juos nupieš „Žodžiai, kuriuose yra šeimos narių vardų pirmosios raidės“. 

https://www.youtube.com/watch?v=scapabnnLSk  

5. Dainos klausymas: „Mano mama“ https://www.youtube.com/watch?v=r0B0fRJ05q8  

 

Priešmokyklinukams EDUKA: 

1. Priešmokyklinuko knygos 52 psl, atsakyti į klausimą, ką veikia vaikai, iš ko pagamintos dovanėlės? 

2. 53 psl. atsakyti į klausimus. 

3. Užduočių bloknote GEGUŽĖS mėn. atlikti  3 ir 4  lapo užduotis. 

 

Refleksija: atsiųstos darbelių foto ir filmuota medžiaga. 
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