20200507 grPeledziukai Muzika JS
TEMA „ŠNEKOS PO VANDENIU“
DAINAVIMAS
-Sveiki, „Pelėdžiukai“, dabar ežeruose daug smulkių žuvelių :ešeriukai, kuojūkštės, aukšliukės plaukioja
didokais būreliais. Taip plaukiojant, lengviau išvengti priešų. Jeigu ir pačiumpa koks plėšrūnas vieną
užsižiopsojusią žuvelę, tai kitos lengviau pasprunka.
R.Bočkienės daina „Mėlyna jūra“

JShttps://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=m%C4%97lyna+j%C5%ABra

MUZIKOS KLAUSYMAS
AS-Užsimerkite ir įsivaizduokite esantys pajūryje .Kokius garsus girdite, kokia muzikos nuotaika?
M.K.Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=%C4%8Ciurlionio+simfonin%C4%97+poema+j%C5%ABra
KŪRYBA IR IMPROVIZAVIMAS
-Įminkite mįslę: “Dvaras be tvartų, o kurtai be ausų? “(Ežeras). Žali trūkliai nusėda paežerių, o ypač Kuršių
marių pakrančių krūmuose. Debesys jų skraido vakarais. Visa laimė, kad jie niekieno kraujo negeria, niekuo
neminta, užtat trumpai gyvena. Aišku, paežerėse netrūksta ir uodų kraugerių. Ypač įkyrūs miškiniai uodai.
I .Šeduikienės daina „Zyzia uodas “(plokite ties skiemeniu „pliaukšt“)
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=I.%C5%A0eduikien%C4%97s+zyzia+uodas
MUZIKINIŲ TERMINŲ UŽDUOTIS:
-Įrašykit iškritusias žodžių dalis :RAS, TAS, EI, GU, RIMI ir parskaitykit žodį.
1.ŽVAN**TIS
2.MET***
3.T****TAS
4.TAK***
5.TRI***PIS
6.FL**TA

DIDAKTINIS ŽAIDIMAS
-Pažaiskite (E.Adaškevičienės) žaidimą“ Upeliukas ir žuvytė“
Upeliukas plaukia, plaukia,
O žuvytės šaukia, šaukia.
Eikš, panardyt tarp žolių,
Akmenėlių didelių.
1-oje dalyje bėkite rateliu, o „žuvytė“ bėga priešinga kryptimi.
2-oje dalyje ratelis sustoja, laikydamiesi už rankų, pakelia jas, o „žuvytė “nardo pro tarpus.
Pabaigoje ratelis atsitūpia ir pagauna žuvytę.

„BORUŽĖLIŲ“ gr.MUZIKINĖ VEIKLA 05-07 (9.00-9.30 VAL.)
TEMA „KAI VISI DIRBA“
DAINAVIMAS
-Sveikos, „Boružėlės“, padainuokite (R.Budinavičienės) dainelę „Kai visi dirba“
https://www.youtube.com/results?search_query=R%2CBudinavi%C4%8Dien%C4%97s+kai+visi+dirba
Mama:-Skruzdėlyte, kur skubi?
Mergaitė :-Rinkti amarų
Mama.:-Ką, lietuti, tu skalbi?
Berniukas:-Šaką jovarų.

Mama.:-Kėkšte, ką snape turi?
B.:-Gilę. Tuoj aš ją
Pasodinsiu pagiry,
Kur tuščia veja.

Mama:-Ką, bitele, tu neši?
Merg.:-Medų iš šilų.
Mama:-Ką, geny, veiki pušy?

Bern.: -Dreveles kalu.

Mama:-Pasakyk, drevelės kam?
Bern.:-Zylėms ir strazdams.
O dažnai ir man pačiam
Ir margiems vaikams.

Merg.:-Tai ir aš nedirbdama
Būti negaliu,Eisiu sodan su mama
Laistyti gėlių.
MUZIKOS KLAUSYMAS
-Paklausykite ir pažiūrėkite grupės GinGi dainelės-filmuko“Virė virė košę“
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=vire+vire+kose+daina
PATARLĖS VAIKŲ KŪRYBIŠKUMUI :
*Saulė verkia, tinginiui duoną valgant*
*Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia*
*Pempė:-Klyvi, klyvi!
Mano vaikai visi gyvi.
Visi vaikšto po pelkynus
Ir nenori kepti blynus*
RITMIKOS LAVINIMAS
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Ro%C5%BEin%C4%97+pantera-mus%C4%97
-Pažiūrėkite filmuką „Rožinė pantera“ (plokite kartu su būgnų partija).
DIDAKTINIS ŽAIDIMAS (smulkiąjai motorikai) „Lapatai“
Lapatai,lapatai, jojam, jojam lapatai
Ant kalniuko, nuo kalniuko, pas Marytę saldainiuko.

Abiejų rankų pirštai sunerti, plaštakų apačia imituojamas arklio kanopų kaukšėjimas. Dainuojant „Ant
kalniuko...“, rankos atitraukiamos, pirštai judinami ir pamažu keliami aukštyn bei paskui leidžiami žemyn,
padaromos saujos įdėti saldainiui.
VISIEMS DŽIUGIOS PAVASARIŠKOS NUOTAIKOS IR SVEIKATOS!

