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Talkino:  AUKLĖTOJA METODININKĖ RENATA VLADIMIRENKO 

 

Veiklos „Kuriame rudens muziką“ aprašymas 

 

 

Įvadinė dalis 

Vaikai suvokia, kad muzika užrašoma natomis, kurios turi melodinę ir ritminę vertę. Veiklos metu 

dainavo E. Tolvaišienės dainą ”Paska begalo” plodami skirtingą ritmą pogrupiais ir dainuodami 

kanonu. Jie pritarė dudelėmis ir ritminiais insrtumentais (ritmiškai imituodami gamtos garsus) A, 

Vilaldi ištraukai iš ”Metų laikų”. Kelios mergaitės šoko lapų šoki atliepdamos skambančios 

muzikos nuotaikai.  

 

 

Grupė: „Voveryčių“ gr.6 – 7 metai. 

Tema. Muzikinė veikla „Kuriame rudens muziką“ 

Ugdymo(si) situacija. Veikla vyksta salėje, vaikai kūnų, mimika, balsų, instrumentų išreiškia, kuria, 

pažymi ritmus ir melodinę slinktį.  

 

Uždaviniai. Stengtis taisyklingai    ištarti balses ir priebalses, sekant liežuvėlio pasaką.                                                            

Mokytis susikaupti, įsiklausyti išgirsti, skambančius instrumentus, jiems pritarti.                                                       

Skirti ilgus ir trumpus garsus, skirtingos vertės natas, groti skirtingus ritmus, pogrupiais.                

Mokytis pažinti savo balso ypatumus ir galimybes, pratintis taisyklingai   kvėpuoti, raiškiai artikuliuoti, 

intonuoti, dainuoti kanonu.                                                                                                         

Improvizuojant patenkinti saviraiškos poreikį. 

 

Reikalingos priemonės. Ketvirtinių ir aštuntinių natų pavyzdžiai. Choro ir orkestro dirigentų, smuiko, 

violončelės, kontraboso nuotraukos. Dūdelės, ritminiai instrumentai, klevo lapai, muzikos centras, CD. 

 



Pagrindinė dalis 

 

Vaikai sustoja į ratą sveikinosi dainuodami linksmą dainelę „Labas rytas“. 

   

 

Susėdę mankštino liežuvėlį sekdami liežuvėlio pasakėlę apie liežuvėlio nudirbtus darbus. 

  

 

Dainavo E. Tolvaišienės dainą  ”Buvo senis” plodami skirtingą ritmą pogrupiais ir dainuodami 

kanonu. Dirigentas rodė, kada kuriam pogrupiui dainuoti. 

   



 

Pasiklausę A, Vilaldi ištraukos iš ”Metų laikų” aptarė, kad grojo orkestras, orkestre griežė styginiai 

instrumentai (smuikas, violončelė, kontrabosas). Nutarė ritminiais instrumentais ir dūdelėmis 

ritmiškai pritarti  orkestrui kuriant rudens dienos gamtos garsų (vėjo, lietaus, lapų šnarėjimo, 

išskrendančių paukščių, saulės) orkestrą. Dvi mergaitės šoko krentančių lapų šokį. 

   

 

Baigiamoji dalis 

Pabaigai vaikai žaidė muzikinį žaidimą „Nerami saga neranda vietos“. 

   

 

Veiklos komentaras 

Atvira veikla buvo skirta Latvijos muzikos mokytojų delegacijai. 

Veikla pavyko, vaikams buvo smagu dainuoti, groti, šokti, žaisti drauge. Vaiki įtvirtino žinias. 

Stengėsi taisyklingai ištarti, išdainuoti balses ir priebalses. Ritmiškai pritarė skambantiems 

instrumentams. Skyrė ilgus ir trumpus garsus, skirtingos vertės natas, plojo skirtingus ritmus, 

pogrupiais. Improvizavo, dainavo kanonu.        

                                                                                                   

 

 



Priedas 

Lietuvių liaudies daina aranžuota Elenos Tolvaišienės „Buvo senis“ 

Buvo senis ir senutė, susitarę bulves skutė. 

O kai vakaras atėjo, pasaką jie sekt pradėjo.(2)  

Lina Beržinienė, Sonata Latvėnaitė-Kričenienė daina „Labas rytas“ 

Labs rytas – suraitytas,                                                                                                                       

Labs rytas – išmaišytas,                                                                                                                      

Labs rytas – nulipdytas,                                                                                                                                

Labs rytas – ir skaniai prarytas. 

Palinguokim, palinguokim. Pamojuokim, pamojuokim.                                                                                                                     

Plokime draugia ir kojelėm patrepsėkime.(2) 

Labs rytas – išbučiuotas,                                                                                                                                    

Labs rytas – pamyluotas,                                                                                                                               

Labs rytas – sušukuotas,                                                                                                                                                   

Labs rytas – žaiskime kartu.            

Palinguokim, palinguokim. Pamojuokim, pamojuokim.                                                                                                                     

Plokime draugia ir kojelėm patrepsėkime.(2) 
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