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Programos pradžia.  TEODOTAS skaitys žodžius apie mamą:  
(tuo pačiu metu 3 poros: Toma ir Paulius, Kirstina ir Andrius, Monika ir Jurgis įteikia mamytėm gėlytes) 

 
Motule, 
Ant Tavo rankų supaus aš, 

Ant Tavo rankų išvydau pirmą saulės spindulį, 

Ant Tavo rankų lyg plaštakė mane aplankė sapnas... 

Dabar aš didelis, mažai prisimenu pirmuosius kūdikystės metus. 

Bet Tave, Mama, menu. 

Menu Tavo rankas, Tavo šypseną, akių žvilgsnį ir ašaras. 

Menu palinkusią prie lopšio, visada gerą ir mielą. 

Tu-rytmečio saulė, 

Tu-žvaigždžių sietuva, 

Tu-gintaro krislelis prie mėlynos jūros. 

Mama, ir dabar Tu tokia mylinti, besišypsanti. 

Tavo rankos!  Tos nepailsančios rankos, mielos ir švelnios,  

O akys spindinčios ir mylinčios... 

Mamyt, aš nerandu žodžių, kuriais galėčiau išsakyti Tau savo meilę. 

Mama, mamyte, motule...su Motinos Diena! 
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(trumpas eilėrašukas, kurį pasakys RŪTA, prieš dainą-“Žybuoklėm pražydę”) 

 

 

Mamytei  žybuoklių priskinsiu, 

Parbėgsiu namų takeliu. 

Ir garsiai, garsiai ištarsiu, 

Kad aš Ją begalo myliu. 
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DAINUOJA VISI MOKYKLOS  MOKINIAI 

„Žybuoklėm pražydę“ 
 
 

1.   Žybuoklėm pražydę, 
  Šilelio, šilelio šlaitai. 

          Tau, mano Mamyte,  X2 
       Pirmieji, pirmieji žiedai. 

 
2. Nuo saulės nušvitę, 
     Žiedai su rasa, su rasa. 

         Tau, mano Mamyte, X2 
         Saulutės, saulutės šviesa. 

 
3. Paukšteliai parskridę 

                     Čiulbės kas diena, kas diena. 
           Tau, mano Mamyte,        X2 

             Gražiausia, gražiausia daina. 
 

4. Tu mažą, mažytę, 
         Mane auginai, auginai. 

            Mama, aš mylėsiu,   X2 
        Tave amžinai, amžinai. 
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 DARIUS, DEIVIDAS IR MARIJUS  sako eilėraštuką atmintinai 
 
 
Violeta Palčinskaitė 
  
Mama 
  
Mamyte! 
Mama! 
Mama! 
Šaukiu tave balsu. 
Tai tu, mamyte mano, 
Gražiausia iš visų. 
  
Tai tu, mamyte mano, 
Švelniausia iš visų, 
Nuo tavo giedro šypsnio 
Visuos namuos šviesu. 
 
Pirma žolelė prausias 
Saulutės spindesy. 
Esi pati geriausia, 
Nes mano tu esi. 
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 visos MAŽOSIOS MERGYT ĖS sako eilėraštuką atmintinai 

 
 

Anzelmas Matutis 
 
  
Mamytei 
  
Tu šviesi kaip saulė, 
Kaip rytų aušra. 
Už tave pasauly 
Geresnės nėra. 
  
Tau karšta saulytė 
Siunčia spindulių... 
Dar karščiau, mamyte, 
Aš tave myliu. 
  
Mama, mano mama, 
Aš tave myliu!- 
Tau vėjelis šlama 
Tarp margų gėlių. 
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AGUONĖLĖ 
šoka mažieji mokinukai (mergaitės ir berniukai), vyr. mokiniai dainuoja 

  

1. Klausė žvirblis čiulbuonėlis,  
Pas tą pilką karvelėlį. 
Kaip kaip aguonelę sėja?  

  

Sėja šitaip dar ir va kaip, 
Sėja šitaip dar ir va kaip, 
Taip taip aguonelę sėja.  
 

2. Klausė žvirblis čiulbuonėlis,  
Pas tą pilką karvelėlį. 
Kaip kaip aguonėlė dygsta ?  

 

Dygsta šitaip dar ir va kaip,  
Dygsta šitaip dar ir va kaip,  
Taip taip aguonelė dygsta.  
 

3. Klausė žvirblis čiulbuonėlis,  
Pas tą pilką karvelėlį. 
Kaip kaip aguonelė žydi ?  
 

Žydi šitaip dar ir va kaip,  
Žydi šitaip dar ir va kaip,  
Taip taip aguonelė žydi.  
 

4. Klausė žvirblis čiulbuonėlis,  
Pas tą pilką karvelėlį. 
Kaip kaip aguonelę valgo ? 

 

Valgo šitaip dar ir va kaip,  
Valgo šitaip dar ir va kaip,  
Taip taip aguonelę valgo.  
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ŽODŽIAI MOTINAI- mokinės: Kristina, Korina, Emma ir Toma  sakys atmintinai 

 

1. Ačiū tau už meilę, už naktis bemieges,   KRISTINA  
Už švelnumą rankų, šilumą širdies.  
Visada tu būsi kaip gražiausias žiedas  
Gėrio ir kantrybės, džiaugsmo ir vilties.  

 
 

2. Duok man, mama, savo ašarėlę.    KORINA 
Pasodinsiu ją po langeliu.  
Pasodinsiu, užauginsiu gėlę  
Skaistesniu už saulę žiedeliu  
Supsis žiede jos mažutis vaikas,  
Užliūliuotas motinos dainų... .  
 
 

3. Basom kojelėm bėgai,      EMMA 
Netyčia pargriuvai, 
o kas tave paguodė  
Kai graudžiai tu verkei?  

 
 

4. Mamos tik švelnios rankos     TOMA 
Primins senas dienas,  
Mamos tik vienas žodis  
Vėl taps šviesia žvaigžde.  
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dainuoja visos mokinės: EMMA, KRISTINA, KORINA, TOMA, MONIKA 

“MAMA, KAIP TU LAIKAIS?”-daina 
(Evelina ir Ligitas Kernagis) 

 
 

1. Mama, kaip Tu laikais? 
Ar žydi dar liepos prie kelio? 
Nori paklausti Tavęs vaikai, 
Mama, kaip Tu laikais? 

 
2. Mama, kaip Tu laikais? 

Tiek metų prabėgo pro šalį. 
Tu vis jauna, nors pražilo plaukai, 
Mama, kaip Tu laikais? 

 
Priedainis: 

 

Mama miela, mūsų juk daug, 

Mes aplankysim tik Tu sulauk. 

Gal per trumpai auga vaikai? 

Mama miela, juk tokia dalia. 

 

3. Mama, aš būsiu gera, 
Užaugus Tave pavaduosiu. 
Karštai apkabinsiu širdim tyra. 
Mama, aš būsiu gera. 

 
4. Metai kaip paukščiai nuskris, 

Vaikai išbėgios po pasaulį. 
Tu tiktai lauksi atvėrus duris, 
Mama jie dar sugrįš. 

 

Priedainis: 

 

 

   Mama miela, mūsų juk daug,  (kartoti du kartus visą posmelį) 

Mes aplankysim tik Tu sulauk. 

Gal per trumpai auga vaikai? 

Mama miela, juk tokia dalia. 
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MONIKA skaito eilėraštį 
 
Vytė Nemunėlis 

  
Mamytė 
  
Kas paleido kaip margą drugelį 
Mane žemės žieduos paskraidyti, 
Kas pasaulin nežinomą kelią 
Man parodė? – Mamytė, mamytė! 
  
Kas perdien su manim nepailsus 
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė 
Per svajonių ir pasakų tiltus 
Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė! 
  
Kas šiltais patalėliais paklojo 
Man sapnų tų gražiųjų lovytę, 
Kas kaip angelas sargas rymojo 
Per naktis prie manęs? – Ji – mamytė! 
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BITUTĖ- lietuvių liaudies šokis 

Melodijai skambant šoka trys poros: 
 

1.  Monika ir Tedas 
2. Paulius ir Korina 
3. Andrius ir Emma 

 

Bitute pilkoji iš kur medų nešioji,   
Bitute pilkoji iš kur medų nešioji. 
Iš žaliųjų rūtytėlių iš gvazdikų radastėlių, 
Iš žaliųjų rūtytėlių iš gvazdikų radastėlių. 
 
Bitute pilkoji iš kur medų nešioji, 
Bitute pilkoji iš kur medų nešioji. 
Iš žaliųjų rūtytėlių iš gvazdikų radastėlių, 
Iš žaliųjų rūtytėlių iš gvazdikų radastėlių. 
 
Bitute pilkoji iš kur medų nešioji, 
Bitute pilkoji iš kur medų nešioji. 
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Sveikinimo žodžiai mamytei- skaito/sako KORINA 
 
Ir berniukai ir mergytės bėga sveikinti mamytės. 
Ir pasakė man vaikučiai „apkabinki mamą drūčiai“. 
Aš nenoriu jų klausytis, jie nežino, kad mamytės 
Aš pasiekti negaliu nors labai, labai myliu. 
 
Vėl pasakė man vaikučiai „paprašyki savo tėtės 
Link mamytės pakylėti“. 
Aš nukiūtinau pas tėtį.  
„Tėti, tėti reik padėti link mamytės pakylėti“. 
 
Geras tėtis man padėjo link mamytės pakylėjo. 
Aš mamytę apkabinau, viską viską pasakiau. 
Pasakiau, kad ją myliu tik pasiekti negaliu. 
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 “AŠ ŠIRDYJE LABAI MYLIU SAVO MAMĄ”-daina 
(Džimba + Marijonas Mikutavičius) 

 
(programos užbaigimo daina, Monika Vilkialis  ir Monika Ambrukaityt ė dainuos melodiją, o  
visi likę mokiniai dainuos tik priedainį, mažos mergait÷s šoks su širdel÷m) 

 
Mes kartais būname liūdni 
Ir, rodos, trūksta tik lašelio meil÷s. 
Nor÷tųsi pabūt ilgiau su tavimi, 
Bet laiko, deja, vis maža... 
 
Kasdien mes augam didesni 
Ir vis rečiau paklausiam: 
Kaip gi sekas, mama? 
 
Viskas gerai, gerai, kai tu esi šalia... 
 
Priedainis: 
Aš širdyje labai myliu savo mamą, X2 
Tau mano šypsena, ašaros mano. 
Aš širdyje labai myliu savo mamą, 
Brangiausią šiam pasaulyje. 
 
 
Dažnai mes būnam vieniši 
Ir nieko nereik, tik apkabint mane, 
Pabūti dviese nors trumpam vieni, 
Bet laiko, deja, vis maža... 
 
Kasdien mes augam didesni 
Ir vis rečiau paklausiam: 
Kaip gi sekas, mama? 
 
Viskas gerai, gerai, kai tu esi šalia... 
 
Preidainis: 
Aš širdyje labai myliu savo mamą, X2 
Tau mano šypsena, ašaros mano. 
Aš širdyje labai myliu savo mamą, 
Brangiausią šiam pasaulyje. 
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