MUZIKINIO UGDYMO REKOMENDACIJOS TĖVELIAMS NUOTOLINIU BŪDU
Velykų kiškutis jau pradeda savo kelionę pas vaikus.
- Aš džiaugiuosi tokį puikų darbą dirbti paskirtas !
Jis nudažys daug margučių. O štai ir jis pats:
https://m.youtube.com/watch?v=A7T5E0RPWsI
Vaikų amžius 2 - 3 metai.
Ugdymo turinys.
Kvėpavimo pratimai: Pauostyti gėlytę; pūsti ir sušildyti rankas; pripūsti balioną.
Įsidainavimo pratimai, pasakėlės: tarti - „ridu ridu didulučiai“.
„Kas namelyje gyvena ?“:
https://m.youtube.com/watch?v=bW5bTuHiyYc&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7
mkMFsNp&index=18
„Džyru džyru, duok pipirų“:
https://m.youtube.com/watch?v=gujuZmxvLR4&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7
mkMFsNp&index=5&t=0s
Sigitas Geda „Keistas nameliukas“: https://m.youtube.com/watch?v=uDSnlZrPsw&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7mkMFsNp&index=15
Dainelės: nuostabi dainelė, kurią padainuosime kartu, kai susitiksime - „Zuikiai“:
https://m.youtube.com/watch?v=jyc9XBsDGts
Op, zuikučiai, op op op,
Matau, zuikučiai saldžiai miega iki pat pietų,
Gal pažadint juos žadintuvu ?
Jie tokie mieli, tikiuosi jie sveiki,
Kelkitės, maži zuikučiai.
„Velykų dainelė“- viščiukai jus pakalbins ir pašokdins:
https://m.youtube.com/watch?v=gCL3Cg8KoXU
Judesio žaidimas: Per Velykas supdamiesi ant sūpuoklių vaikai paauga:
https://m.youtube.com/watch?v=rJT9AyKlNFI
Ritmavimo žaidimas: Pratimas lavina ir reakciją, ir ritmo pojūtį. Pabandykite pažaisti kartu
su vaiku. Sudėkite ant stalo skirtingų spalvų knygas ir rodykite judesius, kuriuos kitam
reikės pakartoti, vėliau galėsite įjungti ir bet kokią kitą muziką:
https://m.youtube.com/watch?v=oly5aKQk-28
https://m.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg
Muzikos klausymas:
Modestas Mūsorgskis, „Neišsiritusių paukščiukų baletas“, iš siuitos „Parodos
paveikslėliai“: https://m.youtube.com/watch?v=GeUw4cP-FWw
Kaip triušiukai ruošiasi Velykoms ? Kaip muzika dera su judesiais, veiksmais. Kaip
muzikoje išreikšta emocija: https://m.youtube.com/watch?v=xCthmJqXsuc
Linksmasis pianistas triušiukas atsliks Ferenso Listo, „Vengriškają
rapsodiją“: https://m.youtube.com/watch?v=bYM84n-2Sas

Vaikų amžius 3 - 4 metai.
Ugdymo turinys.
Kvėpavimo pratimai: Pauostyti gėlytę, pūsti muilo burbulus.
Įsidainavimo pratimai, pasakėlės: „Dun dun dun, įsileiskite vidun“;
„Žvirbli, žvirbli“:
https://m.youtube.com/watch?v=cL9P07f7Eus&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7m
kMFsNp&index=17
„Pupos“: https://m.youtube.com/watch?v=UXAmZSWCvsg&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDz
bWaba8Dy7mkMFsNp&index=19
„Statom namą“:
https://m.youtube.com/watch?v=Jm9p8GQSFAo&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy
7mkMFsNp&index=2
Dainelės: „Kiškio morkytė“: https://m.youtube.com/watch?v=-h-49E-SXQQ
Judesio žaidimas:
https://m.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk
https://m.youtube.com/watch?v=YAVVDC8L6ZQ
Ritmavimo žaidimas: Pratimas lavina ir reakciją, ir ritmo pojūtį. Pabandykite pažaisti kartu
su vaiku. Sudėkite ant stalo skirtingų spalvų knygas ir rodykite judesius, kuriuos kitam
reikės pakartoti, vėliau galėsite įjungti ir bet kokią kitą
muziką: https://m.youtube.com/watch?v=oly5aKQk-28
https://m.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg
Pratimas, naudojant puodelius, stiklines: https://m.youtube.com/watch?v=eleEMko0oGg
Muzikos klausymas:
Antonijus Vivaldis, „Pavasaris“, iš siuitos „Metų laikai“:
https://m.youtube.com/watch?v=dciqiiaydew
Linksmasis pianistas triušiukas atsliks Ferenso Listo, „Vengriškają
rapsodiją“: https://m.youtube.com/watch?v=bYM84n-2Sas
Vaikų amžius 4- 5 metai.
Ugdymo turinys.
Kvėpavimo pratimai: Pauostyti gėlytę, užpūsti laužą.
Įsidainavimo pratimai, pasakėlės: „Rieda rieda kamuolys, o kas jį pavys. Aš“.
„Birutėlė šeimininkė“:
https://m.youtube.com/watch?v=blZmXAhix_8&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7
mkMFsNp&index=11
„Čirkšt nepaprastas virėjas“: https://m.youtube.com/watch?v=moxb3XRfYM&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7mkMFsNp&index=14
„Blynų kepimas“:
https://m.youtube.com/watch?v=MMesZyFthcI&list=PLI4PQSe7qxCQj_eDzbWaba8Dy7
mkMFsNp&index=8

Dainelės: „Kiškio dūda“: https://m.youtube.com/watch?v=Wc2PAJGfrng
Judesio žaidimas: „Uogų šokis“: https://m.youtube.com/watch?v=DUyklB3ZtOU
Ritmavimo žaidimas: Iššūkis tėvams, pabandykite kartu su vaiku atlikti linksmąjį „Letkį“,
naudojant puodelius, stiklines: https://m.youtube.com/watch?v=QZc8sivp5yY
Muzikos klausymas:
Johano Štrauso pavasario muzika „Žydrasis Dunojus“:
https://m.youtube.com/watch?v=eYFhLM71kOY
Linksmasis pianistas triušiukas atliks Ferenco Listo „Vengriškąją rapsodiją“:
https://m.youtube.com/watch?v=bYM84n-2Sas
Vaikų amžius 5- 6 metai.
Ugdymo turinys.
Kvėpavimo pratimai: Pauostyti gėlytę, pūsti šiltą ir šaltą orą.
Įsidainavimo pratimai, pasakėlės: „Aria dirvą traktoriukas, trrr“.
Labas. Muzikiniai pasisveikinimai darželyje: https://m.youtube.com/watch?v=BwUOgGgSW8
Dainelės: „Margučiai“: https://m.youtube.com/watch?v=XdVJp_ygheo
Judesio žaidimas:
Ritmavimo žaidimas: Iššūkis tėveliams, pabandykite su vaiku atlikti linksmąjį “Letkį“,
naudojant ne tik puodelius, stiklines: https://m.youtube.com/watch?v=QZc8sivp5yY
O dar - ir batus: https://m.youtube.com/watch?v=eNqZOxiMSJg
Muzikos klausymas: Mocartas, „Turkų maršas“:
https://m.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o
Paukštelių pavasariniai balsai. Ir nuotykiai: https://m.youtube.com/watch?v=Gdfp2bFBedk
Vaikų amžius 6- 7 metai.
Ugdymo turinys.
Kvėpavimo pratimai: Pauostyti gėlytę, įkvėpti orą pro nosį, iškvėpti pro burną.
Įsidainavimo pratimai, pasakėlės: „Labas rytas“:
https://m.youtube.com/watch?v=N__xdpC_mf0
Dainelės: „Pavasaris“: https://m.youtube.com/watch?v=KiIVAGWTs2g
Judesio žaidimas: „Šokam rokenrolą“: https://m.youtube.com/watch?v=4DjpjHWbE18
Senas rokenrolas: https://m.youtube.com/watch?v=oUYSYLC1UIA
Ritmavimo žaidimas: https://m.youtube.com/watch?v=QZc8sivp5yY

Muzikos klausymas: Kuo skiriasi Rokenrolas, Džiazas nuo klasikinės muzikos ? Tai
visiškai skirtingi muzikos skambėjimai ir stiliai. Jie tokie skirtingi, kad net susipyko.
Nukeliaukime į „Muzikos šalį“- išgirsime, geriau suprasime ir įsitikinsime patys:
https://m.youtube.com/watch?v=dihJ1w48Jh0
Lenkų grupė.
Ugdymo turinys.
Lenkų grupė. Kvėpavimo pratimai: Pauostyti gėlytę, pūsti balioną.
Įsidainavimo pratimai, pasakėlės:
https://m.youtube.com/watch?v=OJt497rk_X0
https://m.youtube.com/watch?v=EUZj22uXXY8
Dainelės:
https://m.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08
https://m.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc
Judesio žaidimas:
https://m.youtube.com/watch?v=HJ0MqDwWubY
https://m.youtube.com/watch?v=vMYMkexRC6M&t=47s
Ritmavimo žaidimas:
https://m.youtube.com/watch?v=SDPUxHRFJts
https://m.youtube.com/watch?v=eNqZOxiMSJg
Muzikos klausymas:
Kaip triušiukai ruošiasi Velykoms ? Kaip muzika dera su judesiais, veiksmais. Kaip
muzikoje išreikšta emocija:
https://m.youtube.com/watch?v=xCthmJqXsuc
Linksmasis pianistas triušiukas atliks Ferenco Listo „Vengriškają rapsodiją“:
https://m.youtube.com/watch?v=bYM84n-2Sas
Johano Štrauso pavasario muzika „Žydrasis Dunojus“:
https://m.youtube.com/watch?v=eYFhLM71kOY
Paukštelių pavasariniai balsai. Ir nuotykiai: https://m.youtube.com/watch?v=Gdfp2bFBedk
Parengė muzikos mokytoja Asta.

