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Sveiki, vaikai,
Su jumis sveikinasi muzikos 
mokytoja Diana. Tikiuosi, 
kad pasiilgote muzikos 
pamokėlių ir dainelių.

Aš jūsų labai pasiilgau. 
Todėl siunčiu muzikinius 
linkėjimus ir kviečiu kartu 
pamuzikuoti.



Tau, mamyte, šitos gėlės,

Tau saulutės spinduliai.

Tau dangaus beribis mėlis,

Pievoj skraidantys drugiai.

Tau ant savo mažo delno

Karštą bučinį nešu,

Apkabinsiu, nepaleisiu,

Nes labai tave myliu.

Mamytei

Kęstutis Ivinskis



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 :)



Laiškas mamai
1. Mama - ryto raselėje

Mama - paukščio giesmelėje

Priedainis:
Meilę - didelę didelę
Tau siunčiu.

2.  Mama - mano širdelėje
Mama - mano dainelėje

Priedainis:
Meilę - didelę didelę
Tau siunčiu, tau siunčiu.

3. Mama - jūros bangelėje
Mama - vyšnios žiedelyje

Priedainis:
Meilę - didelę didelę
Tau siunčiu, tau siunčiu.

4. Mama - savo laiškelyje
Mama - vienam žodelyje

Priedainis:
Meilę - didelę didelę
Tau siunčiu, tau siunčiu.

Autorė Neringa Lapinskienė



Laiškas mamai

https://youtu.be/IAdUdF_IZdM

http://www.youtube.com/watch?v=IAdUdF_IZdM
https://youtu.be/IAdUdF_IZdM


Kokia gi šventė
be pyrago?



Peliuko Luko pyragas
2. Kitą dieną, iš pat ryto,

Kepė pyragėlį kitą.
Su bananais, riešutais,
Vėl draugų būrys ateis!

Priedainis
Maišė maišė, kepė kepė,
Atsipjovė, tepė tepė.
Tai skanu, tai skanu,
Kept pyrago vėl einu!

Autorė Inga Šeduikienė

1. Ankstų rytą atsikėlęs,
Kepė Lukas pyragėlį.
Su razinom ir šokoladu,
Bus visiems draugams gardu.

Priedainis
Maišė maišė, kepė kepė,
Atsipjovė, tepė tepė.
Tai skanu, tai skanu,
Kept pyrago vėl einu!



Peliuko Luko pyragas

Kviečiu pačius mažiausius vaikučius kartu su Peliuku Luku kepti 
Mamytei pyragą.

Pirmiausia, išmokime judesius:          O tuomet kartu padainuokime:

https://youtu.be/M8V3URekjec https://youtu.be/1kUKfkhbtDo 

http://www.youtube.com/watch?v=1kUKfkhbtDo
http://www.youtube.com/watch?v=M8V3URekjec
https://youtu.be/M8V3URekjec
https://youtu.be/1kUKfkhbtDo


Tau, Mano Mamyte
Žibuoklėm pražydo šilelio, šilelio šlaitai.
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai,
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai…

Nuo saulės sušvitę žiedai su rasa, su rasa.
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai,
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai…

Paukšteliai parskridę čiulbės kas diena, kas diena!
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai,
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai…

Tu mažą, mažytę mane auginai, auginai,
Mama, aš mylėsiu tave amžinai, amžinai.
Mama, aš mylėsiu tave amžinai, amžinai,
Mama, aš mylėsiu tave amžinai, amžinai…

Kviečiu pačius mažiausius vaikučius padainuoti dainą Mamai.



Tau, Mano Mamyte

https://youtu.be/8VN42_L885Y 

Pirmiausia, išmokime žodžius:          O tuomet kartu padainuokime:

https://youtu.be/Y6O051kHpJc 

http://www.youtube.com/watch?v=8VN42_L885Y
https://youtu.be/8VN42_L885Y
http://www.youtube.com/watch?v=Y6O051kHpJc
https://youtu.be/Y6O051kHpJc


“Tu esi saulelė”
1. Atsikėlę ankstų rytą

Greitai bėgam prie mamytės,
Apkabinę ją rankytėm,
Viską norim pasakyti.

Priedainis:
Tu esi saulelė ir mane sušildai,
Tu esi šaltinis ir mane pagirdai,
Tu - gaivus vėjelis ir mane paglostai,
Tu esi gėlelė, žydinti daržely.

2. Ką gi aš daryčiau
Be skaisčios saulelės,
Kaip gi aš gyvenčiau
Be vandens lašelio.

Priedainis

3. Daug gražių žodelių
Sukaupta širdelėj,
Bet aš juos, mamyte,
Tarsiu tau šį rytą.

Priedainis

O vyresnius vaikus, kviečiu dainuoti dainą “Tu esi saulelė”.



“Tu esi saulelė”

https://youtu.be/ew5FN8OjO9M https://youtu.be/y2HO4cCKZY0 

Padainuokime kartu:          Su kitais vaikais:

http://www.youtube.com/watch?v=ew5FN8OjO9M
https://youtu.be/ew5FN8OjO9M
http://www.youtube.com/watch?v=y2HO4cCKZY0
https://youtu.be/y2HO4cCKZY0


“Mama”
1 ir 3. Lyg žvaigždė parodo kelią
           Ir išsklaido rūko skarą.
           Paukščiai gieda jai kas rytą.
           Pievoj gėlės net pražįsta.

Priedainis:
Tai mamytė, tai mama,
Mano saulė ir šviesa.
Pasitinka ir priglaudžia,
Tai mamytė, tai mama.

2. Lyg pavasario žalumas
Vasaros lietaus gaivumas.
Tyliai ašarą nušluosto,
Švelniai rankos tave glosto.

Priedainis:
Tai mamytė, tai mama,
Mano saulė ir šviesa.
Pasitinka ir priglaudžia,
Tai mamytė, tai mama.

Autorė Neringa Lapinskienė



“Mama”

https://youtu.be/AGpaiaIGI0A 

Vyresnius vaikus, kviečiu dainuoti dainą “Mama”.

https://youtu.be/AGpaiaIGI0A
http://www.youtube.com/watch?v=AGpaiaIGI0A


“Jei širdelėj liūdesys”
1. Kiekvieną rytą atsimerkus,

Aš pamatau geras mamos akis.
Lyg žvaigždės dega ryto tyloj,
Mane sušildys tuoj.

Priedainis:
Jei širdelėj liūdesys,
Tarsi juodas debesis,
Prisiglauski prie mamos
Ir jis išnyks.

Jei širdelėj liūdesys,
Tarsi juodas debesis,
Prisiglausk ir liūdesio neliks.

2. Šilta ranka paglosto plaukus,
Kaskart paklausia: ką gi sapnavau?
O aš drugelį saujoje nešu,
Sapne kur pagavau.

Priedainis

3. Kiekvieną rytą atsimerkus,
Aš priglundu prie mylinčios širdies:
Kiek čia gerumo, kiek šilumos,
Kiek meilės ir vilties.

Priedainis

Autorė Inga Šeduikienė



“Jei širdelėj liūdesys”

https://youtu.be/sh8zGSSkKek 

Nuotraukos: Gražinos Dudoitienės

https://youtu.be/sh8zGSSkKek
http://www.youtube.com/watch?v=sh8zGSSkKek


O saule mano

https://www.youtube.com/watch?v=bY7wYJiHgaE

https://www.youtube.com/watch?v=bY7wYJiHgaE
http://www.youtube.com/watch?v=bY7wYJiHgaE


Kviečiame dalyvauti projekte
Kviečiame dalyvauti respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
muzikiniame projekte ,,Dainuoju su mama“.

Išsami informacija skelbime: https://www.thinglink.com/scene/1307738367428919298 

https://www.thinglink.com/scene/1307738367428919298


Nuoširdūs muzikiniai linkėjimai visoms 
mamytėms ir močiutėms!

Labai jūsų visų pasiilgau. Būkime visi sveiki.
Tikiuosi, kad greitai pasimatysime!

Jūsų meninio ugdymo mokytoja
- Diana  :)


