
KAUNO ŽALIAKALNIO L/D „PELĖDŽIUKŲ“ GR. MUZIKINĖ VEIKLA  04-27 (9.00-9.30 VAL.) 

Menų (muzikos) pedagogės J.Smiltniekienės 

TEMA:“KARTU SU MOČIUTE“ 

ĮSIDAINAVIMAS-VOKALINIS ŽAIDIMAS „Rateliai“ 

Pasidirbom ratelius, vežam turgun batelius. 

DAINAVIMAS-sveiki, „Pelėdžiukai“, šios savaitės sekmadienį švęsime Mamos dieną  . Be abejo, 

nepamirškime ir močiutės!Kviečiu išmokti dainelę „Tu esi saulelė“ Intarpuose  tarp posmelių galite 

improvizuoti  kūno judesiais. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Medutis+tu+esi+saulel%C4%97 

MUZIKOS KLAUSYMAS IR JUDESYS 

G.Pucas „Forte piano“ 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Pucas+Forte+piano 

-Skambant muzikai, tėveliai patarkite vaikui,  kuri kūno dalis turi judėti (rankos riešas, pirštai, kaklas, 

alkūnės, liemuo, kojos ) ir veikite drauge .Skambant tyliai muzikai, judesiai subtilūs, naudojama smulkioji 

motorika. 

 

 

RITMAVIMAS 

-Plokite, belskite ir grokite namie surastais ritminiais instrumentais pagal vaikų žinomą ir pamėgtą kūrinį. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bim+bom+biri 

KŪRYBA-SMULKIOJI TAUTOSAKA 

-Tėveliai, užminkite vaikams mįsles ir paaiškinkite jų prasmę: 

1.Eina, eina-niekur nenueina, 

Muša, muša-nieko neužmuša, 

Rodo ir vis į save. (Laikrodis) 

2.Girioj gimęs, girioj augęs,  

Paimi ant rankų-gailiai verkia. (Smuikas ) 

3.Vasarą darže bujoja, 

Žiemą gryčioj žiemoja, 

Kas jį pauosto,ašaras šluosto .(Svogūnas) 

4.Čiulba ulba vyturiukas, 

Būtų nieko, tiktai kiauras jo pilvukas. (Varpelis) 

 

 



 

ŠOKIAI 

-Vaikai Jums pašoks mėgiamą šokį „Spalvotas  garvežiukas“ https://www.google.com/search?client=firefox-

b-d&q=spalvotas+garve%C5%BEiukas 

 

VISIEMS SVEIKATOS IR PAVASARINĖS NUOTAIKOS! 

 

 

„BORUŽĖLIŲ“ GR. MUZIKINĖ VEIKLA 04-27 (9.45-10.15 VAL.) 

TEMA:“GAMTOSAUGA.SKAMBA PIEVŲ VARPELIAI“ 

VOKALINIS-ĮSIDAINAVIMO PRATIMAS 

Virduly, virduly, ko šnopuoji nuošaly? 

-Šu-šu-šu, a-ta-ta, pasipylė arbata! 

DAINAVIMAS 

-Sveikos, „Boružėlės“, siūlau prisiminti dainelę „Kas ten girioj subraškėj?“ir pagalvoti bei aptarti su tėveliais,  

kuo galima pagelbėti ne tik uodui, išsisukusiam sparnelį, bet ir medeliams, paukšteliams , 

žvėreliamsPasivaikščiodami atspėkite tėvelių rodomus eglės, pušies kankorėžius, ąžuolą, kaštoną ir  beržą. 

https://www.pakartot.lt/album/dainuoj-zuikis-dainuoj-lape-lietuviu-liaudies-dain/kas-ten-girioj-subraskej3 

MUZIKOS KLAUSYMAS 

H.Mhttps://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=ro%C5%BEin%C4%97+panteraančinio(Ma

ncini)“Rožinė pantera“ 

 

KŪRYBA-SMULKIOJI TAUTOSAKA (Patarlės) 

-Pasimokykite patarlių ir pritaikykite gyvenimiškoms situacijoms: 

*Meluoti nemoku, teisybės nežinau. 

*Savam krašte ir saulė šviesiau šviečia 

*Kas važiuoja, tas ir kelią žino. 

*Pasakytas žodis yra sidabrinis, o nepasakytas-auksinis. 

*Saulė verkia, tinginiui duoną valgant. 

*Pučia vėjas kaip pašėlęs, lekia Algis susivėlęs. 

 

RITMAVIMAS 

V.Klovos „Lietuvos šalelėj“ 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=V.Klova+Lietuvos+%C5%A1alel%C4%97j 

 



RATELIAI IR ŽAIDIMAI „Mažųjų ratelis“ 

Mes sustojom į ratuką 

Ir pažaisime kiškiuką. 

Žaidžiu aš, žaisk ir tu. 

Žaidžiame visi kartu! 

1.Vaikai rodo ausytes ir šokinėja. 

2.Dainuodami“Ir pažaisime meškiuką“ sukasi po vieną meškos žingsniu. 

3.“Ir pažaisime paukščiuką“ rodo sparnelius. 

4.“Ir pažaisime vėžliuką“pasilenkę eina į rato vidų, po to atbuli. 

VISIEMS SVEIKATOS IR PAVASARINĖS NUOTAIKOS! 

 

 

„PELĖDŽIUKŲ“GR. MUZIKINĖ VEIKLA 04-3OD.(9.30-10.00 VAL.) 

Tema:“MAMOS SUKNELĖ“ 

DAINAVIMAS 

-Sveiki, „Pelėdžiukai“, šį sekmadienį nepamirškite pasveikinti savo mamas ir močiutes. Paskirkite joms dainą 

„Mamos suknelė“ 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=tele+bim+bam+mamos+suknele 

MUZIKOS KLAUSYMAS 

-Prisiminkime lietuvių liaudies dainą „Gėda pelėda“.Klausydamiesi, rodykite tik judesius , nedainuokite (taip 

bus įdomiau! ) 

+https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=dainuo+zuikis%2C+dainuoj+lap%C4%97+g%C4%97da+pel%C4%97da 

RITMAVIMAS 

-Grokite savo kūnu! 

https://www.youtube.com/results?search_query=k%C5%ABno+perkusija 

KŪRYBA 

-Sukurkite patarlėms ir mįslėms  melodijas! 

* Bitutės sunkus darbelis, bet saldus vaiselis* 

* Kabo tinklelis-ne rankų darbelis* (Voratinklis) 

*Niekas negimsta mokėdamas* 

* Kiverzėkeverzė per dvarą joja, nė šuo neloja * (Varlė) 

ŠOKIAI 

-Prisiminkite arba sukurkite šokį „Alyvos“. Jį šokote! 

https://www.youtube.com/results?search_query=mango+alyvos 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=tele+bim+bam+mamos+suknele
https://www.youtube.com/results?search_query=k%C5%ABno+perkusija


VISIEMS SPALVINGŲ, TOKIŲ KAIP ALYVOS, DIENŲ! 

 

„BORUŽĖLIŲ“gr. MUZIKINĖ VEIKLA 04-30 (9.00-9.30 VAL.) 

Tema:“MĖLYNA  DAINA – TAU, MAMYTE!” 

DAINAVIMAS 

-Vaikučiai, paklauskitesavomamytės, kokiaspalva jai patigražiausia?Ir , jeigujiatsakys, jog mėlyna, 

padainuokitešią  “Mėlynądainelę” 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=I.%C5%A0eduikien%C4%97s+M%C4%97lyna+daina 

MUZIKOS KLAUSYMAS 

-Paprašykite, kad mamytė ar močiutė padainuotų lietuvių liaudies daina „Tu, mano motinėle!“Dainuokite 

drauge. 

1.Tu, mano motinėle, 

Močiute, sengalvėle,  

Gana pailsai, gana nuvargai, 

Kol mane užauginai! 

2.Dienelę,- ant rankelių, 

Naktelę,- prie lopšelio, 

Tu pražiūrėjai savo akeles, 

Į mane žiūrėdama! 

RITMAVIMAS, IMPROVIZAVIMAS 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=alan+walker+faded 

-Nustebsite pamatę, jog rimti muzikantai naudoja Jums pažįstamus žaisliukus improvizacijai. Tad, pirmyn! 

KELETAS  PASIŪLYMŲ MAMOMS PAGERBTI 

*Pavaduoti mamą darbe, kad galėtų pailsėti; 

*Gėlėmis papuošti mamos kėdę; 

*Gyvenant kitur, pasiųsti padėkos laišką su gerais linkėjimais; 

*Padėti neturtingoms, skurstančioms mamoms; 

*Parodyti palankumą gatvėje sutiktoms senoms motinoms, o, prireikus,-padėti joms bei apdovanoti; 

*Minėti patiems Mamos dieną ir raginti kitus tai daryti; 

*Stengtis ateityje, kaip ir per Motinos dieną, gerbti ir remti Ją. Siekti, kad ir kiti taip darytų- tai atneš visai 

tautai palaimą! 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=I.%C5%A0eduikien%C4%97s+M%C4%97lyna+daina
https://www.youtube.com/results?search_query=alan+walker+faded


RATELIAI IR  ŽAIDIMAI 

-Pažaiskite visa šeima lietuvių liaudies žaidimą „Katinas ir pelė“ 

Pelytė, pelytė 

Po gryčią bėgiojo 

Katinas, katinas 

Ant pečiaus miegojo.(2x2) 

Tai negeras katinas, 

Pelės nepagauna 

Tinginys, tinginys, 

Pelės nepagauna.(2x2) 

MAMOMS LINKIU SULAUKTI DAUGDĖMESIO, BŪKITE SVEIKOS  SU VISA   ŠEIMA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


