KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠILINUKAS“
PALMYROS ZAKARAUSKIENĖS
2020 M. GEGUŽĖS MĖNESIO NUOTOLINIO UGDYMO
MUZIKINIO UGDYMO PLANAS
Planavimo laikotarpis. Geguţės mėn. 19 – 29 d.
Tema. Aš, pavasaris, darţelis ir mano šeima.
Ugdymo tikslas - pasiūlyti ugdytinių tėvams/globėjams prieigą (IT) prie muzikinio ugdymo uţduočių/priemonių ir siekti su jomis
supaţindinti savo vaiką.
Ugdymo uždaviniai:
1. Rekomenduoti uţduočių ir priemonių (IT) su metodiniais paaiškinimais „Su visa šeima muzikuojame drauge“
2. Rekomenduoti uţduočių ir priemonių (IT) su metodiniais paaiškinimais „Su pavasario gamta muzikuojame drauge“
III savaitė (19 – 22 d.). Potemė. Su visa šeima muzikuojame drauge.
Ugdomų
Siektini ugdymosi
Siūlomos veiklos/uţduotys
pasiekimų sritis rezultatai (atsiţvelgiant į

Diena

19

Siūlomos Laukiamas
Atsakingas
priemonės atgalinis
(v. pavardė)
tam tikros srities pasiekimus)
ryšys
Meninė raiška. 2-3 m. Įdėmiai klausosi Ţaidimas „Atsitūpk, atsistok“. Ţaidimas labai senas, dar
IT
Nuotraukos, P. Zakarauskienė
Muzika.
muzikos, spontaniškai
mamytės darţelyje jį ţaidė. Įsiminti ţodţius juo sieti su
vaizdo įrašai
ţaidţia rankų ir kojų
judesiu. Bandyti atlikti lėtai.
judesiais.
Pajudėk su šeima:
https://www.youtube.com/watch?v=3wjyjWn2-Ww
3-5 m. Tyrinėja garso
išgavimo būdus: atlieka
ritmo judesius kūno bei
įvairiais ritminiais
muzikos instrumentais
po viena ir drauge.

Šiam ritminiam pratimui reikalingas plastikinis puodelis
ar iškilesnis plastikinis dubenėlis, kurį būtų patogu paimti
į rankas ir juo daryti įvairius judesius. Pradţioje – atlikti
tik keletą judesių lėtai: sukti rankas ir padauţyti į
apverstą puodelį 3 kartus. Ritmuok su virtuvės indais:

6-7 m. Tyrinėja garso
išgavimo būdus ir
bando pritaikyti
pritardamas dainavimui

Klausyti muzikos mokytojo dainuojamos pasakos be
galo, paţinti liaudies instrumento kanklių skambesio,
įsiminti jų tembrą, imituoti kartu su mokytoju kanklių
grojimą ir bandyti įsiminti ţodţius kartu dainuojant.

https://www.facebook.com/100568981336495/videos/33472
12448625440/UzpfSTEwMDAwMjc2NzkxNTk3NjpWSzo1Njc4
ODk2OTA3

įvairiais kūno garsais.
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Meninė raiška. 2-3 m. Įdėmiai klausosi
Muzika.
muzikos, spontaniškai,
pagal muzikos tempą
ţaidţia rankų ir kojų
judesiais.

Pasaka be galo „Seku seku pasaką:“
https://www.youtube.com/watch?v=3J_jxIsOA2k&featu
re=youtu.be&fbclid=IwAR3Ds8s--2udDF3i5qfkUmc06C8oAYbnRDlnGGpYolA
Pradţioje gerai įsiklausyti į dainelės – ţaidimo „Atsitūpk,
atsistok“ ţodţius ir galimus judesius. Dainelę atlikti lėtu
tempu, be įrašo muzikos. (tęstinis mokymas) Pajudėk
kartu su šeima:
https://www.youtube.com/watch?v=3wjyjWn2-Ww

3-5 m. Tyrinėja garso
išgavimo būdus: atlieka
ritmo judesius kūno bei
įvairiais ritminiais
muzikos instrumentais,
buitiniais daiktais po
viena ir drauge.

Pratimai mamai ir močiutei: įsimink antrą ritminį derinį:
1 - paimi puodelį, 2- muši į delną, 3- muši į kelį, 4- muši
į grindis, tą patį pakartoti su kita ranka. Sukamuosius
judesius ir 3 smūgius į puodelį atlieka vaikas. (tęstinis
mokymas) Muzikuok kartu su šeima:

6-7 m. Tyrinėja garso
išgavimo būdus ir
bando pritaikyti
pritardamas dainavimui
įvairiais kūno garsais.

Jei moki dainelės ţodţius ir melodiją, toliau mokytis
pritarti dainelei kūno garsais, įsiminti garsų skiemenis,
atlikti juos be muzikos ir su muzika šiuo ritminiu deriniu:
delnai - keliai, delnai - keliai (plojimas). „Seku seku
pasaką“:

Meninė raiška. 2-3 m. . Įdėmiai
Muzika.
klausosi muzikos,
spontaniškai ţaidţia
rankų ir kojų judesiais.
3-5 m. Tyrinėja garso
išgavimo būdus: atlieka
ritmo judesius kūno bei
įvairiais ritminiais
muzikos instrumentais,
buitiniais daiktais po

„Atsitūpk, atsistok“. Mokytis kartu su ţodţiais atlikti
judesius lėtam tempe mintinai, be įrašo. (tęstinis
mokymas)) Pajudėk kartu su savo šeima:
https://www.youtube.com/watch?v=3wjyjWn2-Ww
Mamytėms ir močiutėms įsiminti trečią ritminį derinį: 1paimti indelį, 2- dėti ant galvos, 3- mušti į delną, 4- mušti
į grindis. Bandyti atlikti kita ranka. Sukamuosius judesius
ir 3 smūgius į puodelį atlieka vaikas. Muzikuok kartu su
mamyte, močiute:

IT

Nuotraukos, P. Zakarauskienė
vaizdo įrašai

IT

Nuotraukos, P. Zakarauskienė
vaizdo įrašai

https://www.facebook.com/100568981336495/videos/33472
12448625440/UzpfSTEwMDAwMjc2NzkxNTk3NjpWSzo1Njc4
ODk2OTA3

https://www.youtube.com/watch?v=3J_jxIsOA2k&feature=yo
utu.be&fbclid=IwAR3Ds8s--2udDF3i5qfkUmc06C8oAYbnRDlnGGpYolA

https://www.facebook.com/100568981336495/videos/33472
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viena ir drauge.

12448625440/UzpfSTEwMDAwMjc2NzkxNTk3NjpWSzo1Njc4
ODk2OTA3

6-7 m. Tyrinėja garso
išgavimo būdus ir
bando pritaikyti
pritardamas dainavimui
įvairiais kūno garsais.

Jei pasisekė pritarti dainelei plojant delnais ir per kelius,
mokomės toliau. Sekantis ritminis derinys: plojame
delnais garsu TAM, ir mušame į krūtinę du kartus su
garsais Kun Kun. Dainuojame su mokytoju pritardami
šiais judesiais. (tęstinis mokymas) „Seku seku pasaką“:
https://www.youtube.com/watch?v=3J_jxIsOA2k&featu
re=youtu.be&fbclid=IwAR3Ds8s--2udDF3i5qfkUmc06C8oAYbnRDlnGGpYolA
Jei įsiminėte „Atsitūpk, atsistok“ ţodţius, ir puikia sekasi
atlikti lėtam tempe, bandyti atlikti truputėlį greičiau be
įrašo muzikos. Vaikams tai suteiks dţiaugsmo. (tęstinis
mokymas) Pajudėk su mamyte, močiute:
https://www.youtube.com/watch?v=3wjyjWn2-Ww

Meninė raiška. 2-3 m. . Įdėmiai
Muzika.
klausosi muzikos,
spontaniškai ţaidţia
rankų ir kojų judesiais.
3-5 m. Tyrinėja garso
išgavimo būdus: atlieka
ritmo judesius kūno bei
įvairiais ritminiais
muzikos instrumentais,
buitiniais daiktais po
viena ir drauge.

Mokomės ketvirtą ritminį derinį: 1- paima puodelį, 2muša į vieną kelį, 3- muša į kitą kelį, 4- muša į ţemę.
Sukamuosius judesius ir 3 smūgius į puodelį atlieka
vaikas. (tęstinis mokymas) Muzikuok kartu su mamyte,
močiute:

6-7 m. Tyrinėja garso
išgavimo būdus ir
bando pritaikyti
pritardamas dainavimui
įvairiais kūno garsais.

Mokomės sekantį ritminį derinuką: TAM - delnai, Kun
Kun – krūtinė, Bum Bum – keliai, Pum Pum – sėdynė.
Visą dainelę su šiuo deriniu pritariame dainuodami.
(tęstinis mokymas) „Seku seku pasaką“:

Meninė raiška. 2-3 m. . Įdėmiai
Muzika.
klausosi muzikos,
spontaniškai ţaidţia
rankų ir kojų judesiais.

IT

Nuotraukos, P. Zakarauskienė
vaizdo įrašai

IT

Nuotraukos, P. Zakarauskienė
vaizdo įrašai

https://www.facebook.com/100568981336495/videos/33472
12448625440/UzpfSTEwMDAwMjc2NzkxNTk3NjpWSzo1Njc4
ODk2OTA3

https://www.youtube.com/watch?v=3J_jxIsOA2k&feature=yo
utu.be&fbclid=IwAR3Ds8s--2udDF3i5qfkUmc06C8oAYbnRDlnGGpYolA

„Atsitūpk, atsistok“. Jei įsiminėt dainelės ţodţius,
judesius ir puikiai išėjo tai atlikti lėtam tempe, tuomet
galima jau su muzika kartu dainuoti ir judėti vis greityn ir
greityn. Bus labai linksmas muzikavimas. Jei turite

pasigaminę barškučių ar būgnelių, galite ir pritarti šiai
dainelei. (tęstinis mokymas) Pajudėk su mamyte,
močiute: https://www.youtube.com/watch?v=3wjyjWn2-Ww
3-5 m. Tyrinėja garso
išgavimo būdus: atlieka
ritmo judesius kūno bei
įvairiais ritminiais
muzikos instrumentais,
buitiniais daiktais po
viena ir drauge.

Paskutinis ritminis derinys: 1- puodelis, 2- kelis, 3 –
galva, 4- ţemė, ir t.t., sukamuosius judesius ir mušimą į
puodelį daro vaikai. Kai jau išmokote visus ritminius
derinius, susėskite vieni prieš kitus ir pagal tą pačią
melodiją muzikuokite. Įrašas antras.
(tęstinis mokymas). Muzikuok kartu su mamyte, močiute:

.

https://www.facebook.com/100568981336495/videos/33472
12448625440/UzpfSTEwMDAwMjc2NzkxNTk3NjpWSzo1Njc4
ODk2OTA3

O dabar kartu:
https://www.facebook.com/100568981336495/videos/
2407691525997129/
6-7 m. Tyrinėja garso
išgavimo būdus ir
bando pritaikyti
pritardamas dainavimui
įvairiais kūno garsais.

Mokomės paskutinį ritminį derinį: TAM TAM TAM –
plojame delnais, Kun Kun – krūtinė. Visą dainelę, kartu
su tėveliais ir su mokytoju ekrane atlikit ir su judesiais ir
dainuodami. (tęstinis mokymas) „Seku seku pasaką“:
https://www.youtube.com/watch?v=3J_jxIsOA2k&feature=yo
utu.be&fbclid=IwAR3Ds8s--2udDF3i5qfkUmc06C8oAYbnRDlnGGpYolA

IV savaitė (25- 29 d). Potemė. Su pavasario gamta muzikuojame drauge.
Diena
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Ugdomų
pasiekimų
sritis

Meninė
raiška.
Muzika.

Siektini ugdymosi
rezultatai (atsiţvelgiant į tam

Siūlomos veiklos/uţduotys

Siūlomos Laukiamas
priemonės atgalinis ryšys

Atsakingas
(v. pavardė)

tikros srities pasiekimus)

2-3 m. Įsimena spalvas,
sieja su tai spalvai
būdingu daiktu.

Paklausyk „Spalvų dainelės“ ir įsimink spalvų
pavadinimus, daiktus, kuriems būdinga įvairios spalvos.
Paţink spalvas:
https://www.youtube.com/watch?v=ZheWVsqMYi8&list
=WL&index=12&t=10s

3-5 m. Klauso dainelės,
įsimena jos turinį: seka,

Klausyk liaudies dainelės ir pasek, kas atsitiko tuo metu,
kai bobutė kepė bandeles, skaičiuok kiek buvo veikėjų

IT

Nuotraukos, P.
vaizdo įrašai Zakarauskienė
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Meninė
raiška.
Muzika.

Meninė
raiška.
Muzika.

kokie veikėjai ką daro,
įsimena melodiją,
ţodţius.

dainelėje, kas su jais atsitiko. „Kepė boba bandeles“:
https://www.youtube.com/watch?v=jo0dysniTSM

6-7 m. Mokysis dainelę,
pritars kūno judesiais ar
įvairiais namų daiktais,
savo pasigamintais ritmo
instrumentais. Galės
atlikti išleistuvių į
mokyklą metu.
2-3 m. Įsimena spalvas,
sieja su tai spalvai
būdingu daiktu.

Įsimink melodiją ir ţodţius, pritark pasigamintais
instrumentais ar namų apyvokos daiktais, kūno garsais
„Plaukė ţąselė“:
https://www.youtube.com/watch?v=cGirhG6KEbw

3-5 m. Klauso dainelės,
įsimena jos turinį: seka,
kokie veikėjai ką daro,
įsimena melodiją,
ţodţius.

Bandyk dainuoti kartu, vaizduok kiekvieną veikėją pagal
jo charakterį ir ką jis veikia dainelėje; kai dar kartą
klausysi – dainuok ir pritark savo pasigamintais
instrumentais. (tęstinis mokymas) „Kepė boba bandeles“:
https://www.youtube.com/watch?v=jo0dysniTSM

6-7 m. Muzikos kūrinio
kontekste geba skaičiuoti
veikėjus.
2-3 m. Geba susikibę
rankomis eiti, bėgti
rateliu į vieną ir į kitą
pusę, ritmiškai ploti
rankom, per kelius.

Įsimink melodiją, ţodţius, skaičiuok pirštukais, kiek
šarkelė turi vaikelių. „Šarkele, varnele“:
https://www.youtube.com/watch?v=SVBXDyGHNSc
Su šeimos nariais susikibkite ir eikite, bėkite, plokite,
šokite. Šok ir skaičiuok:
httpsi//www.youtube.com/watch?v=HtwlaP_eOnQ

3-5 m. įvairiomis
priemonėmis geba
pritarti muzikiniam
kūriniui.

Su namų apyvokos daiktais pritark kūrinio melodijai.
Ritmiškai pritark:
https://www.youtube.com/watch?v=Zggih0BLYCI

Toliau klausyk dainelės ir įsimink visas spalvas, su
kuriomis supaţindino dainelė. (tęstinis mokymas) Paţink
spalvas:
https://www.youtube.com/watch?v=ZheWVsqMYi8&list
=WL&index=12&t=10s

Nuotraukos, P.
vaizdo įrašai Zakarauskienė

IT

Nuotraukos, P.
vaizdo įrašai Zakarauskienė
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Meninė
raiška.
Muzika.

6-7 m. Klauso muzikos
kūrinio, jaučia jo ritmą,
pritaria kūno garsais.
2-3 m. Įvairiais būdais
geba judinti daiktus.

Su šeimos nariais sustokite rateliu ir pritarkite kūno
garsais. Ritmuok su šeima:
https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk
Pasiimk du vaisius, klausyk muzikos kūrinio ir šokdink
juos savaip. Šok su vaisiais:
https://www.facebook.com/daiva.baueriene/videos/31219
63111181236/?multi_permalinks=582834939250339%2
C58283288258387

3-5 m. Įvairiomis
priemonėmis geba
pritarti skambančiai
muzikai

Pasiimk pora didelių šaukštų ir pašokite su jais suomių
pramoginį šokį Letkis. Gali juos aprengti. Šok su
šaukštais Letkį:
https://www.facebook.com/vaiva.bruzienestraksyte/vid
eos/2271949516242039/?fref=nf
Paskatink tėvelius išmokti muzikuoti.
Mamos ir tėčio koncertas:

6-7 m. Kartu ir vienas
geba įvairiai pritarti
skambančiai muzikai.

29

Meninė
raiška.
Muzika.

3-5 m. Kartu dainuoja ir Prisimink lietingą dieną ir keliauk į pievą, pašok ir
judesiais imituoja
padainuok kartu su vabaliukais, įsimink, kokie vabaliukai
dainelės turinį.
ir vabzdţiai slepiasi nuo lietaus. „Vabaliukų dainelė apie
lietų“:
https://www.youtube.com/watch?v=pnGe74a2OB0

Parengė mokytoja:

Nuotraukos, P.
vaizdo įrašai Zakarauskienė
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Nuotraukos, P.
vaizdo įrašai Zakarauskienė

https://www.youtube.com/watch?v=p9YS8RuF1s&fbclid=IwAR01yOsivDzuvNfywG74mzp7ohKhufN3ceFLCMQ17Jdcnm

2-3 m. Įvairiais judesiais Paklausyk dainelės apie šarkos šeimą -vaiką, mamą, tėtį,
pritaria skambančiai
senelį ir senelę, prisimink, kokios jie spalvos batukus avi,
dainelei, įsimina spalvas. pakartok skiemenį du du du ir plasnok su rankelėm.
„Vaikas šarka“:
https://www.youtube.com/watch?v=3XXSQyNkuHQ

6-7 m. Geba pritarti
įvairiais kūno garsais.

IT

Pasek, kokiais kūno garsais ir kokiu greitumu (tempu)
plasnoja paukšteliai. Ritmuok su paukšteliais kartu:
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
Palmyra Zakarauskienė

