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Mamai dainą padainuosiu
5-6m. Kaip žemė užaugina derlių, taip ir mamos užaugina savo vaikus...Mamos diena švenčiama pavasarį,
kai bunda žemė... Pirmąjį gegužės sekmadienį visi skubame išreikšti pagarbą, meilę ir padėką savo mamoms
ir močiutėms...MAMA - gražiausias žodis, kurį ištaria žmogaus lūpos...Šią savaitę gražiausi žodžiai MŪSŲ
MYLIMOMS MAMYTĖMS IR MOČIUTĖMS :)
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Labas rytas

Labas rytas vaikučiai ir tėveliai, pradedame šią gražią, šventinę
savaitę linksmai.

Pažiūrėkite ir paklausykite

03 Video Grieg Morning cartoon
by Domisol Club

YOUTUBE

Pasisveikinkime 😉

Track 1
1:56 audio
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Pažiūrėkite ir paklausykite
pasakos
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Pelytė Zita ir jos mamytė
by Vytautas V. Landsbergis - Topic

YOUTUBE

Klausome dainelės, o jei pavyks,
pabandome padainuoti.

Tau Mano Mamyte - VAIKIŠKA DAINELĖ MAMAI ❤ �.
Lietuviškai
by KOŠĖ MALOŠĖ

YOUTUBE

Paritmuokite kartu su mamyte

Suplok_ritm_.mp4
2:25 video

PADLET DRIVE

O gal patiks paritmuoti šaukštais?

Música y movimiento
by Maria Jose Sanchez Parra

YOUTUBE

Klausome dainelės, piešiame
savo MAMĄ

Mano Mama - Vaikiškos Dainelės Dainų Karuselė.TV
by Dainų Karuselė.TV

YOUTUBE
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Kaip šaunu. Jūs visad dalyvaujate mano veiklose. Ačiū Titukui ir
Jums, kad dalinatės ― LINA MATELIENE

Titas piešė ― ANONYMOUS

Daug gražių dainelių parašyta
Mamai. Ten gražiausi žodžiai,
ten 💓visa. Skamba jos ir
skamba, švelniai, nenuobodžiai,
Nes dainų žodeliuose sudėta, juk
tiesa.

Paklausyk nuostabios dainelės. Šok,
dainuok kartu su Mamyte.

LRT „Dainų daina“: "Džimba"- Aš širdyje labai myliu savo
mamą
by Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

YOUTUBE

Pažaiskite

Šis paprastas žaidimas manau Jums patiks.
Pabandykite pažaisti.

Walking Walking | Dance Along | Pinkfong Songs for Children
by Pinkfong! Kids' Songs & Stories

YOUTUBE

Sudėliok gėlytę Mamytei

☺ Exotic beauties... - jigsaw puzzle
(12 pieces)
Free online jigsaw puzzle game

JIGSAW PLANET

Jei patiko kuri nors užduotis,
prašau po ja paspausti širdelę,
parašyti trumpą komentarą,
tuomet aš matysiu kiek Jūsų
apsilanko ir kaip Jums sekasi 😉
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Linkiu gražios ir saulėtos
savaitės. Būkite laimingi ir
sveiki. Mokytoja Lina
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