2020 m. balandžio 6 - balandžio 17 d. nuotolinio ugdymo(si) veiklos planas
Muzika
„Riešutėlių“ (2-3 metų) grupė:
Dainelė – „Aš turėjau gaidį“ (pamėginkite klausant dainelės smagiai ritmiškai paploti bei kartu su
gyvūnėliais atkartoti, padainuoti žodelius, kuriuos jie taria, pvz.: višta – kvaku kvaku, gaidys kakariekū ir t.t.).
https://www.youtube.com/watch?v=LuEtrN6mXJ8
Rankelių žaidimas – „Lėtos antelės“ (pamėginkite „pašokti“ rankyčių šokį, tegu rankelės „pavirsta“
anties kojelėmis ir atlieka ritmiškus judesius pagal video siužetą; galite kelis kartus pakartoti „šokį‘‘,
kad antelė jo „nepamirštų“).
https://www.youtube.com/watch?v=GhQ7f_WwZtg
„Klevelių“ (3-4 metų) grupė:
Dainelė – „Garnys“ (pamėginkite ritmiškai paploti ir atlikti judesius pagal dainelės tekstą, pvz.:
bėgčiau bėgčiau – vietoje kojomis imituoti bėgimą, lėkčiau lėkčiau- rankomis imituoti „skridimą“
ir t.t.)
https://www.youtube.com/watch?v=I1K8-b4CSqA
„Kepėjų šokis“ (žiūrėdami video įrašą pirmą šokio dalį atlikite eidami rateliu laisvai mosuodami
rankomis, antroje dalyje plokite, apsisukite, judėkite į priekį smagiai ir atgal - atkartokite judesius
stebėdami įrašą).
https://www.youtube.com/watch?v=IT9EKL8P7zA
„Berželių“ (4-5 metų) grupė:
Dainelė - „Velykų rytas“ (padainuokite dainelę kartu, atlikite judesius pagal dainelės tekstą; tai apie
ką dainavote – nupieškite, paprašykite vaikučio, kad Jums papasakotų, ką nupiešė).
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg&t=27s
„Kiškių šokis“ (trumpam „pasiverskite“ kiškiais ir stebėdami vaizdo įrašą pašokite kartu; kai muzika
skamba - linksmai šokinėkite, o kai sustoja- mojuokite).
https://www.youtube.com/watch?v=LlEx62-FOzk
„Ąžuoliukų“ (5-6 metų) grupė:
Dainelė – „Kepė boba bandeles“ (kartu padainuokite dainelę, atlikite judesius pagal dainelės tekstą,
paprašykite vaikučio nupiešti labiausiai patikusį dainelės epizodą).
https://www.youtube.com/watch?v=jo0dysniTSM
Aktyvus muzikos klausymas – „Paukščių balsai 1“ (savo balsu pamedžiokite paukščių balsus,
išsirinkite paukštelį, kuris jums gražiausiai gieda, įvardinkite jį).
https://www.youtube.com/watch?v=KYVy-DTN488
„Kaštonėlių“ ir „Šermukšnėlių“ (6-7 metų) grupių vaikai:
Dainelė - „Kiškelis bebėgdamas“
https://www.youtube.com/watch?v=HjtWBr8Hi44 (Atėjo laikas truputį pajudėti. Pasikvieskime į pagalbą
kiškučius):
• padainuokite kiškučio dainelę kartu;
• dainuodami pagrokite vaikiškais muzikos instrumentais (pasirinktinai gali tikti: būgnelis, barškutis,
du šaukštai ir pan.);
• paprašykite, kad vaikutis papasakotų apie ką dainuojama dainelėje; koks dainelės tempas: greitalėta; kokia dainos nuotaika: linksma, liūdna, lyriška;

•
1.

pamėginkite nupiešti kiškį ir jo draugus.

Aktyvus muzikos klausymas - „Paukščių opera“
https://www.youtube.com/watch?v=IMXD4h5w8D8&list=RDIMXD4h5w8D8&index=1 (paklausykite
paukščių operos, kartu trumpam tapkite mažaisiais operos artistais muzikantais: kai išgirsite muziką tyliai
grojant – plokite smiliais, truputį garsiau – plokite delnais, kai garsiai - trepsėkite.).
„Kaštonėlių“ (3-5 metų) grupės vaikai:
Dainelė - „Velykų rytas“ (padainuokite dainelę kartu, atlikite judesius pagal dainelės tekstą; tai apie
ką dainavote – nupieškite, paprašykite vaikučio, kad Jums papasakotų, ką nupiešė).
https://www.youtube.com/watch?v=7HWKJ1zEHwg&t=27s
„Kiškių šokis“ (trumpam „pasiverskite“ kiškiais ir stebėdami vaizdo įraše kitus vaikus pašokite
kartu; kai muzika skamba linksmai - šokinėkite, o kai sustoja- mojuokite ).
https://www.youtube.com/watch?v=LlEx62-FOzk

