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Muzikinė lentyna 4-7 metų vaikams
Užduotys, dainelės, nuorodos ir kita.
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Dainelės, garso įrašai
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"Laba diena"
Tai dainelė, kuria galėtų prasidėti visos vaiko muzikinės veiklos.
Vaikai pasisveikintų su manimi, muzikos mokytoja ir tuo pačiu
atliktų vokalines pratybas. Apšildytų balso stygas, gerintų
intonavimą.

"Laba diena"
by Odetos Muzika

YOUTUBE
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Toliau dainelės skirtos mokymuisi savarankiškai. Patarimas:
dainelė įsimena greičiau ir geriaukai jos yra klausoma daug kartų,
netgi atliekant kitokias veiklas.
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Dainelės Gamtos piešiniai tekstas

Galėtum nupiešt margą vasaros lanką,
O aš negalėčiau spalvų neužtenka.
Nėra tiek pieštukų, aliejaus, guašo...
Bet kaipgi gamta šitaip lanką nudažo?

Pried.: Kiekvienas žiedelis vis šviečia kitaip, skirtingi net mažo
upelio krantai. X2

Gal žiemą nupiešti kur kas paprasčiau, 
Nėra jos spalvos kuo balčiau, kuo šalčiau!
Ir šis piešinys bus baltesnis už tą, kurį mums per pūgą sukūrė
gamta.
Pried.
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Fonograma
Gamtos piešiniai
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Estų liaudies daina
Gegutė

20200325_154822.m4a
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Estų liaudies daina Gegutė
Tekstas
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Gamtos piešiniai

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495245955/10a676510a47806e265b02aba6a700f3/Daina_Gamtos_piesiniai.mp3
https://padlet.com/odetamg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495245955/3e6d24feebd5b2ef9d91a6c80081ec3d/09_Takelis_9.mp3
https://padlet.com/odetamg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495245955/b5d332c6fff64e6bb83187dd30c92a80/20200325_154822.m4a
https://padlet.com/odetamg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/495245955/6bfed52b9d283ff4347a6819d7aab652/IMG_20200329_225727.jpg
https://padlet.com/odetamg


Įgrota lėčiau

Ritmika, ritmo pratimai
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Ritminis kūno perkusijos pratimas kaip tik karantino laikotarpiui!
Pažaiskime! Ko ko leo ko ko :)

Kokoleoko
by Maria Jose Sanchez Parra

YOUTUBE
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Ritminis šokis

Perlice - Tiki Tiki Room
by IngridFlesch1

YOUTUBE

Muzikos klausymas
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Ištrauka iš M.K. Čiurlionio simfoninės poemos "Miške".

Kad laiko nešvaistyti veltui, įveikime kelias užduotis vienu metu,
o tėveliai turės laisvą valandėlę. Vaikučiams darbuojantis įjunkite
klausyti M. K. Čiurlionio simfoniją „Miške“. Juk tokiu oru tik ten ir
svajojam visi vaikštinėti. 
Žinoma,  mylimos dainelės darbelių metu taip pat tinka, bet mes
pratiname vaiką prie estetiškai vertingų kūrinių, laviname skonį,
instrumentinį suvokimą.

Takelis 8
5:40 audio
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Simfoninė poema "Miške"
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

M.K.Čiurlionis - Miške (In The Forest)
by Kristautas L.

YOUTUBE
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Muzikos instrumentai

Užduotis: Išsirinkti labiausiai patinkantį instrumentą ir jį
pabandyti nupiešti, nuspalvinti pačiomis netikėčiausiomis
spalvomis, o galbūt net suteikti instrumentui veidą, rūbus ir pan.
Beje, kas turi spausdintuvą namie, galima ir atsispausdinti
mėgstamą instrumentą ar kelis įvedus paieškoje raktažodžius:
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music instruments colouring pages. Vaikai, kurie moka rašyti,
parašo instrumento pavadinimą.
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muzikos_instrumentu_garsai_1
3:04 video
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Muzikos instrumentų eilės tvarka video.
1.Akordeonas 
2.Marakasai 
3.Bongai 
4.Gitara  
5.Elektrinė gitara 
6.Trimitas
7.Pianinas
8.Būgnelis
 9.Saksofonas
 10. Tamburinas
 11. Bongeliai, grojami rankomis
12. Būgnų komplektas (pelėdžiukai  galėtų išvardyti būgnų
kompleto dalis).
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Kamilis Sen-Sansas "žvėrių karnavalas"
Programinė muzika vaikams.
Būtinai pažiūrėkite video, kiekvienas veiksmas skirtas tam
tikriems gyvūnams. Išklausę aptarkite ar muzika primena pvz.:
liūto ėjimą, vištų ir gaidžių būriavimąsi ir t.t. Galima klausyti ne
viską iš karto o dalimis, panagrinėkite kokių instrumentų
išgirdote. Vaikai neblogai skiria styginius, pučiamuosiu bei
mušamuosius instrumentus.

♬ Camille Saint-Saëns ♯ The Carnival of the Animals
(complete) / Le Carnaval des Animaux ♯ [HQ]
by Melody Classical

YOUTUBE

Įvairūs garsai
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Labai rekomenduoju paprastus linksmus žaidimus su vaikais,
kuriuos mes patys su vaikais žaidžiame pasivaikšiojimų metu: "Iš
kur sklinda garsas?" pvz.: mama ar tėtis girdi garsą ir klausia
vaiko iš kur sklida garsas, galbūt galima jį įvardyti (paukštis,
mašina, traukinys, medžio šlamėjimas ir t.t.); Šis žaidimas lavina
klausą ir dėmesio sukoncentravimą.
"skaičiuojame paukščių balsus" bandome jų balsus atpažinti,
galbūt pamatyti ir surasti čiulbantį paukštelį... bandyti išsiaiškinti
kiek ir kokie paukščiai jau parskrido.
Taip skamba gervė ir kėkštas.
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Paukšciu Balsai: Gerve, Kekštas
2:20 audio
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Gustavo laida apie paukščius
Labai rekomenduoju pažiūrėti įdomią laidą apie paukščių balsus,
kuo mūsų paukščiai ypatingi... Laida visai šeimai ir, manau, visi ją
žinot. Tai - Gustavo enciklopedija. Epizodas: 

Gustavo enciklopedija. Paukščių
gyvenimo netikėtumai
Gustavo enciklopedija. Paukščių
gyvenimo netikėtumai

LRT.LT
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Gustavo laida apie gandrus

Gustavo enciklopedija.
Gustavo enciklopedija.

LRT.LT
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Pažiūrėkite nuotabaus grožio lietuvos parskrendančių paukščių.

Lietuvoje įsibėgėja pavasaris -
pamatykite, kokie paukščiai jau
parskrido į mūsų šalį | VIDEO
Lietuva Lietuvoje įsibėgėja pavasaris!
Video klipe pamatysite, kokie ir iš kur
sugrįžę paukščiai jau džiugina kiekvieno
ausį. Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies"). Jie
padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir
naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums
patogesnė. Plačiau apie tai: privatumo politika .

15MIN.LT

Pasakos
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1savaitė. Pasakos yra viena geresnių priemonių lavinti vaiko
vaizduotę, kūrybiškumą. Klausantis vaikas pats savo mintyse
kuria vaizdinius, o ne gauna "gatavą" vaizdą kaip per �lmukus. Jis
klauso ir sukoncentruoja dėmesį į garsą ir stengiasi suvokti jį per
savo vaizduotės matymo lauką. Po pasakos visada verta
pare�ektuoti: ką girdėjai? Kaip tu manai, kaip galėjo atrodyti
senas Ąžuolas, gal pabandykime jį pavaizduoti ant popieriaus
lapo; galbūt eidami pasivaikščioti apžiūrėkim ir raskim visus
ąžuolus, o koks jo šlamėjimo garsas ir pan. 
Pasakoje skamba Senoji Lietuvos muzika - XVI-XVII a.a.Musica
terrae Vilnensis - Fantazija liutniai; Chorea. Pasidomėkite kaip
atrodo viduramžių instrumentas liutnė :)
Gero klausymo!
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