Dainavimas be sienų.
Vokalinio ugdymo tradicijos ir inovacijos

Klaipėda, 2017

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

Sudarytojos:
Rūta Girdzijauskienė, Žydrė Jankevičienė, Sandra Rimkutė-Jankuvienė

Recenzentai:
prof. dr. Asta Rauduvaitė, Lietuvos edukologijos universitetas
doc. dr. Rasa Jautakytė, Klaipėdos universitetas

Leidinyje aptariami mokinių vokalinio ugdymo aktualumas ir problemiškumas, pateikiami vokalinio ugdymo
sampratą ir metodikas aptariantys straipsniai, pristatomi Lietuvos muzikos mokytojų išbandyti mokinių vokalinio
ugdymo metodų pavyzdžiai bei įsidainavimo pratimai.

© Rūta Girdzijauskienė, 2017
© Žydrė Jankevičienė, 2017
© Sandra Rimkutė-Jankuvienė, 2017
© Klaipėdos universitetas, 2017

ISBN 978-9955-18-971-8

TURINYS
PRATARMĖ .........................................................................................................................4
I skyrius. TEORINIAI VOKALINIO UGDYMO ASPEKTAI ............................................5
Solinio dainavimo mokymo metodikos raida. Laura Gedgaudaitė . ....................................5
Chorinis dainavimas kaip kūrybinės veiklos sritis. Arvydas Girdzijauskas .......................10
Kaip „prakalbinti“ dainą? Rūta Girdzijauskienė . ...............................................................14
Ikimokyklinio amžiaus vaikų vokalinis ugdymas. Rūta Budinavičienė .............................17
Mokinio balsą tausojančio dainavimo mokymo principai. Rolandas Aidukas ...................26
Dainos mokymosi procesas. Justė Sakalytė . ......................................................................35
Kaip ir kodėl dainavo lietuviai? Rūta Vildžiūnienė ............................................................37
Lietuvių folkloras pasaulio muzikos horizontuose. Eirimas Velička ..................................43
Dainavimo stilių įvairovę pripažinus. Žydrė Jankevičienė .................................................48
II skyrius. DAINAVIMO MOKYMO(SI) METODAI: MOKYTOJŲ PATIRTYS ............58
Įsidainuokime smagiai, lavinkime balsą nuosekliai ...........................................................58
1. „Burzgesys“ . ............................................................................................................58
2. Paklausyk ir pakartok ...............................................................................................58
3. Improvizuok su aidu . ...............................................................................................59
4. Dainuok, įsivaizduok, perteik . .................................................................................60
5. Atrask, tobulėk, dainuok . .........................................................................................60
6. Pratęsk melodiją .......................................................................................................62
7. „Lapė“ ......................................................................................................................62
8. Dainuok su Beat‘u.....................................................................................................64
9. „Gulbė balta“ . ..........................................................................................................64
Mokomės dainų ..................................................................................................................65
10. Pakeista daina .........................................................................................................65
11. Skambantys intervalai ............................................................................................66
12. Kaip jautiesi? . ........................................................................................................67
13. Mokykis smagiai ir greitai . ....................................................................................68
14. „Skambančios kėdės“ .............................................................................................69
Dainuojame keliais balsais . ................................................................................................71
15. Dainuok ir bendrauk . .............................................................................................71
16. Mano pirmoji dvibalsė daina . ................................................................................71
17. Dainų ir šokių ansamblis ........................................................................................74
18. Greitakalbė uvertiūra . ............................................................................................74
Žaidžiu ir dainuoju: mokomės dainuoti darželyje ..............................................................75
19. Vaikų elgesio taisyklės muzikos salėje . .................................................................75
20. Dainuojančios pasakėlės ........................................................................................77
21. Fantų žaidimas . ......................................................................................................78
22. Muzikiniai žaidimai su parašiutu ...........................................................................79
III skyrius. ĮSIDAINAVIMO PRATYBOS..........................................................................81

3

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VOKALINIS UGDYMAS

Rūta Budinavičienė
Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“

Vaikų vokalinė veikla darželyje apima įsidainavimą (balso lavinimo pratimus) ir dainavimą (supažindinimą su daina, jos mokymą, kartojimą). Jau lopšelyje mažylius mokome klausytis ir įsiklausyti. Darželinukai
dažniausiai mokomi dainuoti grupėje, tad turi pratintis girdėti save ir greta esančius, derintis prie jų.
Įsidainavimas
Daugelis patyrusių muzikos specialistų dainavimą pradeda nuo trumpų balso lavinimo pratimų. Vieno seminaro metu balso reabilitacijos ligoninės logopedė įspėjo, kad dainuoti be balso apšilimo yra nusikaltimas
balsui. Įsidainuojant galima atlikti specialius pratimus, t. y. vokalinius žaidimus, turinčius vaizdų pavadinimą ar užduotį. Pavyzdžiui, kuo nors „pavirsti“, įsivaizduoti, veikti, judėti. Tokie pratimai neturėtų užimti
daug laiko – 3–5 min. bendrose grupės pratybose, apie 8–10 min. dirbant individualiai.
Kiekvienas vokalinis pratimas paprastai turi kokią nors konkrečią užduotį (kvėpavimo, dikcijos, artikuliacijos, intonavimo gebėjimų lavinimas, balso diapazono plėtimas) ir padeda suformuoti dainavimo įgūdžius. Pagrindinė užduotis būna žinoma pedagogui, galima ją įvardyti ir vaikams.
Mokykliniame amžiuje daug dainuojama vokalinių pratimų skiemenimis, balsėmis, o darželinukams patraukliausias dainavimo gebėjimų lavinimo būdas yra trumpi vokaliniai žaidimai, sukurti naudojant žodinę
lietuvių tautosaką, pritaikant judesius, naudojant žinomų dainų intonacijas, joms būdingą ritmą. Tai gali
būti dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka (trumpos dainelės, lopšinės, žaidinimai, paukščių ar gyvūnų
mėgdžiojimai, skaičiuotės, mįslės, erzinimai, patarlės, greitakalbės, juokavimai), turinti aiškų tekstą, ritmą,
nesudėtingą melodiją.
Vokalinius žaidimus galima „apžaisti“, pasakojant juos jungiantį siužetą.
Kiekvieno įsidainavimo metu rekomenduojama prašyti (ir skatinti) vaikus delnu uždengti vieną ausį ir
taip išgirsti savo dainavimą.
Kvėpavimas. Sakoma, jog nuo kvėpavimo įgūdžių priklauso balso grožis. Įsidainavimo metu mokomasi
naudoti kvėpavimo atramą, sąmoningai pailginti iškvėpimą. Dažnai vaikai kvėpuoja netaisyklingai: kilnoja
pečius, įkvepia tankiai ir negiliai, per daug įkvėpę greitai iškvepia, nukanda žodžių galūnes. Mažieji įpratę
greitai kvėpuoti. Tai natūralu. Dainuodami, atlikdami vokalinius žaidimus vaikai išmoksta įkvėpti per nosį
arba per nosį ir burną kartu, sulaikyti įkvėptą orą ir lėtai, be didelės įtampos dainavimo metu jį iškvėpti.
Vaikams reikėtų paaiškinti, kaip tai daryti, o pedagogui parodyti, organizuoti kvėpavimo lavinimo žaidimus.
Logopedai pataria daryti šiuos kvėpavimo pratimus:
1. Įkvėpti – iškvėpti pro nosį.
2. Įkvėpti pro nosį – iškvėpti pro burną.
3. Įkvėpti pro burną – iškvėpti pro nosį.
4. Įkvėpti ir iškvėpti pro kairę nosies šnervę, paskui pro dešinę (pakaitomis).
5. Įkvėpti pro vieną šnervę, iškvėpti pro kitą (pakaitomis).
6. Įkvėpti pro nosį, ilgai iškvėpti pro nosį, pabaigoje iškvėpimą sustiprinti.
7. Įkvėpti pro nosį, iškvėpti pro nesandariai sučiauptas lūpas.
8. Įkvėpti pro nosį, iškvėpti pro nosį trumpais postūmiais (diafragminis kvėpavimas).
Tikslinga pateikti vaizdingus palyginimus:
• „Pauostyti rudens gėlytę.“
• „Pūsti į žvakės liepsną.“
• „Atšildyti užšalusį langą.“
• „Pūsti per šiaudelį“: kumštelius sudėti vieną ant kito ir pūsti arba naudoti kokteilio šiaudelius, juos
sumerkus į vandenį;
• Imituoti švilpimą arba švilpti.
• „Užvesti traktorių“: trumpomis oro srovėmis judinti suspaustas lūpas.
• „Skristi malūnsparniu“: ilga oro srove judinti suspaustas lūpas, atliekant glissando aukštyn ir žemyn.
• „Važiuoti motociklu“: tarti Rrrrrrrr.
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„Liežuviu laižyti tortu išteptas lūpas.“
„Liežuviu daryti mankštą“ (iškišti į viršų, apačią, šonus).
„Uostyti gėlę (braškę, citriną, mamytės kvepalus, verdamus pietus).“
„Šildyti delnus.“
„Šnypšti kaip gyvatė“: ranka piešti gyvatę ir tarti Ššššššš.
„Pūsti muilo burbulus“: pūsti lėtai, paskui su pertrūkiais, sprogdinti tariant Cho.
„Ošti kaip jūra“: garsinti ir tylinti tęsiamus garsus Ū, Š, Ch.
„Pripūsti balioną.“
„Pūsti šaltą (greitai) ir šiltą (lėtai) orą.“
„Zvimbti kaip musės, dūgzti kaip bitės, vabalai.“
„Aušinti karštas bulves“ (papūsti).
„Pripūsti oro į pripučiamą žaislą“: pasiskirsčius poromis, vienam pumpuoti orą (fuch, fuch fuch),
o kitam lėtai įkvepiant pūstis. Pirmam „atkimšus šone esantį kamštelį“, oras pamažu išeina (pšššš),
žaislas subliūkšta.
Diapazonas. Mažiesiems dainininkams rekomenduotinas pradinis balso diapazonas yra kvintos intervalas nuo d1 iki a1. Vyresni darželinukai gali padainuoti oktavos ribose c1-c2 (d2). Dainos parenkamos tonu
siauresniame balso diapazone nei pratimai. Pavyzdžiui, jei vaikai pratimus intonuoja diapazone nuo do1 iki
re2, tai tinkamai parinkta dainelė gali būti diapazone nuo re1 iki do2.
Dažnai pasitaiko, kad ikimokyklinukų balso diapazonas būna žemesnis nei įprasta. Pedagogas tokius
vaikus gali atpažinti iš jo kalbos intonacijos, tembro, patikrinęs vaikų balsus. Tada galima vaikus suskirstyti
į pogrupius: žemesnių ir aukštesnių balsų. Su žemesnių balsų vaikais galima dirbti atskirai, taikyti diapazono
plėtimo metodiką.
Vienas iš balso diapazono plėtimo būdų – žemesnių balsų vaikams pasiūlyti atlikti nesudėtingus pratimus
jiems netikėtai aukštame registre (pvz., a1-c2 ar h1-d2). Paraginti vaikus įsivaizduoti mišką ir grybautojus,
kurie šūkauja, kad nepasiklystų. Arba, priešingai, vaikai turėtų padainuoti plonu balseliu tyliai, kaip maža
išsigandusi pelytė, pacypsėti kaip paukščiukas. Taip pat vaikams tiktų dainuoti garsus u, u-o, u-a, u-i glissando („čiuožti per garsus“). Paraginti vaikus įsivaizduoti, kaip čiuožia čiuožikas, kaip lekia kaminu į viršų
kaukutis arba paskraidyti sugalvojusi raganėlė. Arba įsivaizduoti, kaip jie meta garsiukus aukštyn, kaip kyla
į dangų fejerverkai. Čia tinka naudoti rankos ar piršto judesius iš apačios į viršų.
Įprastame diapazone gebantiems intonuoti vaikams tinka tik glissando nuo aukštų garsų žemyn (ir vėl
aukštyn), išlaikant aukštą garso formavimo poziciją. Vėlgi tiktų raginti įsivaizduoti čiuožiantį nuo kalno
čiuožiką, parskrendantį kaukutį, iš toli atvažiuojančią lenktynių mašiną, sūpuokles, zigzagais skrendantį
vabalą.
Plečiant diapazoną, pratimai transponuojami aukštyn ir žemyn. Galima patarti vis aukštesnius garsus
dainuoti tik „užkabinant“, bet jų neakcentuojant (pvz., vietoj do-re-mi-fa naudokime do-re-mi-fa-sol-fa, vietoj mi-fa-sol naudokime mi-fa-sol-la-sol). Aukštą dainavimo poziciją (galvos rezonatorių) dainavimo metu
padeda pajausti kaktos arba viršugalvio srities prilietimas ranka.
Dirbant su žemesnių balsų vaikais pradiniame dainavimo etape galima visiškai nenaudoti fa-si tonų.
Šiems vaikams tinka nefalcetinis registras iki fa, o aukščiau – švelnus falcetinis. Jei į tai neatsižvelgiama, kai
kurie vaikai pradeda rėkti arba, negalėdami atlikti sunkiai įveikiamos užduoties, pradeda „baubti“.
Intonavimas. Lavinant intonaciją labai svarbi intervalika. Viso pasaulio vaikai lengviausiai intonuoja
mažąją terciją žemyn, grynuosius intervalus (primą, kvartą, kvintą). Sunkiausiai intonuoti sekundą, oktavą.
Žymus pedagogas P. van Hauve penktą C-dur gamos laipsnį sol vadina širdies tonu ir dainuoti siūlo pradėti
nuo šio garso.
Vaikai lengviau intonuoja frazes, o ne atskirus tonus. Kai kurie vaikai grupėje (unisonu) dainuoja „nešvariai“, o dainuodami po vieną intonuoja tiksliai. Tad reikėtų dažniau paprašyti jų padainuoti po vieną, kad
pajaustų kiekvieną garsą, intonacijos slinktį. Vaikai, ypač jaunesni, dažnai dainuoja „iškalbėdami“ tekstą.
Geriausiai intonaciją ugdo tęsiami garsai. Vaikų prašome „netraukyti žodžių“, dainuoti vienu iškvėpimu,
garsiukus patęsti.
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Tikslinga naudoti judesius. Pavyzdžiui, žemesnius garsus galima dainuoti atsitūpus, o aukštesnius – atsistojus (vaikams labai patinka atsistoti ant žemų suoliukų). Arba kartu su vaikais rankos judesiais „piešti melodiją“: žemyn, aukštyn. Ypač tinka tie vokaliniai žaidimai, kurių tekste yra veiksmo nuorodų. Pavyzdžiui,
„Jau saulelė lydu laidu už kalnelio nusileido“, „Aš lipu aukštyn. Leidžiuos žemyn“, „Krinta baltos purios
snaigės“, „Rytą saulelė tekėjo, o vakare nusileido“. Taip pat tinka vokaliniai žaidimai apie gyvūnus, jų balsų
mėgdžiojimas:
• Karvutė sakė Mū-mū (do), varlytė kurkė Kva-kva (mi), o gegutė kukavo Ku-kū (sol-mi).
• Sugalvojo musė jautį praryti ir pradėjo jam tai įkyriai į ausį zyzti: Zzzz (dainuoti aukštus garsus, mojuoti rankomis), o jautis mykia: Mūūū, noriu dobilų (pakartoti zyzimą, mykimą). Musė tol zyzė, kol
jaučiui nusibodo, – šlept su uodega ir neliko musės.
• Tupėjo paukštelis ant medžio šakos ir dainavo Laaaa (mi), užskrido ant aukštesnės šakelės ir vėl uždainavo Laaa (sol), paskui pakilo į padangę ir džiugiai užgiedodo Laaa (si).
Logopedo siūlomi balso lavinimo pratimai ypač tiks dirbant individuliai ar su ansambliu:
1. M garsą tarti ramiai, lygiai. Siekti, kad balsas ilgėtų, būtų gražaus skambesio.
2. Prijungiamas garsas A – MA. A tariamas greitai, trumpai, plačiai išsižiojus.
3. Dainuojami dvigarsiai MA, MO, MU, ME, MY (Y – tariamas kaip rusiškas Ы). MAMA-MAMAMAMAMA, MOMO-MOMO-MOMOMO... LALA-LALA-LALALA... ZAZA-ZAZA-ZAZAZA...
ir t. t.
4. Garsas J tariamas jį pabrėžiant: A-JAJ A-JAJ A-JAJ A-JAJ A-JAJ, U-JUJ U-JUJ U-JUJ U-JUJ
U-JUJ...
5. Ilginamas balsių dainavimas vienu iškvėpimu, pridedant po vieną balsę: A AO AOU AOUE AOUEY.
Artikuliacija, dikcija. Ikimokyklinio amžiaus vaikai turi įvairių tarties problemų. Jie linkę „nukąsti“ žodžių galūnes, sutrumpinti ilguosius balsius arba pailginti trumpuosius, kartais švepluoja, blogai taria garsą
R, netinkamai taria Č, Š, Ž. Vokaliniai pratimai gali padėti taisyti šias klaidas.
Lengviausia formuoti balsius U, O, A ir skardžiuosius priebalsius (L, R) M, N, J. Sunkiau tarti dusliuosius
priebalsius. Kuriant vokalinius pratimus, parenkami tekstai, kurių žodžiuose daug lengvai tariamų balsių ir
priebalsių:
• Dū-dū-dū dūdelė – tai graži dainelė!
• Au-au, kaulą sapnavau!
• Mo, mo, noriu namo!
• Mylu mylu spust, spust!
• Kva kva, čia bala!
• Aū, neturiu namų!
• Dun dun dun, įsileisk mane vidun ir kt.
Logopedo patarimai, kaip atpalaiduoti žandikaulį, paruošti kūną fonuoti, stiprinti pilvo preso raumenis.
1. Kratyti sunertas prieš save rankas, leisti neartikuliuotą balsą.
2. Patrinti delnais žandikaulio sujungimą, tarti VA-VA-VA, BA-BA-BA.
3. Judinti žandikaulį į šonus su balsu (BL).
4. Sukti galvą ratu ir tarti pradžioje lūpomis, o vėliau ir liežuviu RRRRR.
5. Atsiremti rankomis į sieną, veido aukštyje, stovėti laisvai. Tarti MMM, vėliau dar ir MA. Jausti, kaip
balso vibracijos eina į sieną.
6. Tokioje pat padėtyje tarti AAA, staigiai kaitaliojant aukštumą.
7. Sėdint tarti AAA, tuo metu tarsi pasikeliant rankomis nuo kėdės. Šis pratimas „nukrauna“ balso
klosčių įtampą.
8. Stovint sunerti rankas virš galvos ir jas nuleidžiant į šonus tarti SSSS.
9. Įkišti pirštą į ausį, nulenkti galvą ant peties į priešingą pusę ir tarti SSSS, nukreipiant garsą į įtampos
pusę.
10. Mojuoti rankomis tarsi malūno sparnais, ritmingai tariant OP OP OP.
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11. Pratimas „Kvailas vėžlys“. Kūnas atpalaiduotas, galva nuleista, rankos karo prie šonų, pėdos šleivoja.
Kai „vėžlys“ prieina prie kito „vėžlio“, jis pakreipia galvą ir su kvaila išraiška taria PRRR.
12. Tarti sprogstamąjį priebalsį P (vėliau T) keletą kartų, tarsi norėtume jį ištarti, bet negalėtume (kartojama tas pat, tik keičiama galvos padėtis: atlošta, nuleista, pakreipta į šoną).
Artikuliaciją siūloma lavinti atsiejus nuo dainavimo, dainos keliamų emocijų, visą dėmesį nukreipiant tik
į tarimą, nenaudojant tokių dainos elementų kaip ritmas, intonacija. Galima žaisti su patarlėmis, priežodžiais,
greitakalbėmis, skaičiuotėmis, jas atliekant:
a) lėtai ir pabrėžtinai aiškiai tariant. Pavyzdžiui, erzinimas „Ju-zai, bu-zai, duok teš-los“;
b) greitinant. Pavyzdžiui, greitakalbė „Ratai ratai rateliukai“;
c) akcentuojant vis kitą sakinio žodį. Pavyzdžiui, priežodis „Ačiū pačiu, lįsk į pečių. Ačiū pačiu, lįsk į
pečių. Ačiū pačiu, lįsk į pečių. Ačiū pačiu, lįsk į pečių“;
d) akcentuotą žodį palydint kokiu nors judesiu ar veiksmu. Pavyzdžiui, skaičiuotė „A (treptelti) bė cė da,
ožkos pėda. A bė (ploti į kelius) cė da, ožkos pėda. A bė cė (suploti delnais) da, ožkos pėda. A bė cė da
(spragtelti pirštais), ožkos pėda. A bė cė da, ožkos (ranka sudaužti į kitos rankos plaštakos viršų) pėda.
A bė cė da, ožkos pėda (treptelti);
e) tą patį sakinį pasakant vis kita intonacija, pavyzdžiui, klausiant, liepiant, prašant, kaip meška, kaip
pelytė.
Reikia stebėti, ar vaikai pakankamai išsižioja. Pravartu vis retkarčiais vaikams pasitikrinti: teisingai išsižiojama tuomet, kai burnoje telpa vertikaliai pasukti trys plaštakos piršteliai. Du – išsižiojama per mažai,
keturi – jau per daug.
Dainuodami vaikai turėtų nesiremti į atramą (geriausiai sėdėti tiks kėdutės, suolai be atlošų ar tiesiog dainavimas atsistojus), taisyklingai kvėpuoti ne tik stovint, bet ir judant (kad kvėpavimas netrūkinėtų). Svarbu
stebėti, ar įkvepiant vaikų pečiai nekyla į viršų.
Dažnai koncertuose, šventėse klausytojai tikisi garsiau atliekamos dainos, nei sugeba atlikti mažasis „artistas“. Vaikų balsai silpnesni nei suaugusiųjų. Daugelis šio amžiaus vaikų (ypač kalbančių žemame registre)
dainuoja falcetu, gana tyliai. „Meškos paslaugą“ gali padaryti raginimai dainuoti garsiau.
Tikslinga pradžioje parinkti pratimus-vokalinius žaidimus, sudarytus iš trumpų frazių. Vėliau tos frazės
gali būti ilginamos (naudojant fermatas, lėtinant tempą). Su vaikais galima žiovauti. Arba paprašyti pasiruošti žiovauti, įkvėpti oro ir pradėti dainuoti numatytą vokalinį žaidimą ar dainą. Taip vaikai pajus aukštą
vokalinę poziciją. Tai, kad vaikai dainuodami nevalingai žiovauja, nebūtinai rodo, kad jie pavargę, – gal jie
teisingai formuoja garsą.
Dažnai pedagogai patys kuria vokalinių žaidimų melodijas, ieško melodijoms skambių tekstų, parenka
rankų, kūno judesius. Galima pasinaudoti jau literatūriniais pavyzdžiais, parinkti gyvūnų garsų pamėgdžiojimus.
Pateiksime vaikams skirtų vokalinių žaidimų tekstų, kuriems gali būti kuriama melodija, pavyzdžių.
Rudens laikotarpiui:
• Ošia medžiai šu-šu-šu, pučia vėjas ū-ū-ū.
• Kap kap kap (pa pa pa) lietutis. Brrr...
• Katytė. Miau-miau, sušalau (ir pelės nepagavau).
• Katytė. Kurmiau, kurmiau, kur gaut nukniaukt!
• Katinėlis. Liks liks... ir nebeliko.
• Šuniukas. Au-au, kaulą sapnavau!
• Šuniukas. Au, au, vagį sugavau!
• Laikrodukas. Tiku taku, tiku taku, laikrodukas šitaip sako.
• Jau teka saulelė, pabudo vaikeliai (pabudo ausytės, nosytė, burnytė…).
• Aš lipu aukštyn. Leidžiuosi žemyn.
• Jūraaa. Jūūūra. Jūū-ruu-žė. Jūra motinėlėėė…
• Varpai. Brolau, skendau!
• Lašeliukai, lašeliukai, lyg stikliniai karoliukai.
• Aš išmoksiu padainuot ir gražiai pašokti.
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Aš oželis Mikitų, veskit mane pas kitų.
Padainuokime kaip pelės, vilkai, katės ir kiti gyvūnai (sukurtą tekstą).
Rateliai. Pasidirbom ratelius, vežėm turgun batelius.
Garsų A, O, U dainavimas su rankų judesiais. Garsą A giedoti rankas iškėlus į viršų, garsą O – rankomis „apglėbus pasaulį“, garsą U – rankas ištiesus horizontaliai.
• Garsų A, Ė, I dainavimas su rankų judesiais. Garsą A giedoti rankas iškėlus į viršų, garsą Ė – sukryžiavus rankas prieš save, garsą I – vieną ranką tiesiant aukštyn, o kitą – žemyn.
Žiemos laikotarpiu:
• Traukinys. Tū-tū-tū, stoty sušuko tū-tū-tū (ir miškais, laukais nurūko).
• Traukinys. Čiuku-čiuku tru tu tū!
• Varna. Kar kar, sūrio dar!
• Dū-dū-dū dūdelė – tai graži dainelė.
• Padainuoti vienu iškvėpimu kuo daugiau draugų vardų.
• Balta balta, šalta šalta.
• Krinta baltos purios snaigės.
• Vilkas. A-ū, neturiu namų.
• Dainuojant pabaigti žodžius. Lapė sna...(-pė), meška le...(-peška), kiškis piš...(-kis).
• Aš paseksiu pasakaitę apie Raudonkepuraitę, paklausyk.
• Dun dun dun, įsileisk mane vidun.
• Čiūžu čiūžu be pačiūžų, čiūūūūžt!
• Lopšinių intonacijos, motyvai. A-a a-a pupa, liūlia liūlia lia…
• Virduly virduly, ko šnopuoji nuošaly? – Šušušu, atata, pasipylė arbata.
• Košė. Grudu grudu grududu, verdam košę pu-pu-pu, rūksta garas fu-fu-fu, eikit valgyt – bus skanu.
• Jau saulelė lydu laidu už kalnelio nusileido.
• Slepias saulė už šakos, tuoj maži vaikai miegos.
• Aš lipu aukštyn. Leidžiuosi žemyn.
Pavasario laikotarpiu:
• Varna. Gra gra, pavasaris!
• Veršiukas. Mo, mo, noriu namo!
• Karvutė. Mū, mū, noriu dobilų!
• Avys. Bė-ė, bė-ė, mums skaniau žolė-ė.
• Paršelis. Grius, grius, grius!
• Gandras. Klė klė klė, man varlė!
• Varlytė. Kva kva, čia bala!
• Balandis. Bru-kū bru-kū, kur dėsiu kiaušinius? Sterblioj, sterblioj.
• Višta. Kut kuda, padėjau kiaušinį, o pati basa.
• Gaidys. Kakariekū, turiu šimtą vaikų!
• Gaidys. Kakariekū, žiūrėkit vaikų!
• Kregždė. Virė kepė, virė kepė, man galelį kyšt.
• Gegutė. Ku-kū, ku-kū, pagalvė pūkų!
• Gegutė. Ku-kū, ku-kū, duos kiškis taukų (patepsim ratus, važiuosim metus).
• Lopšinė gegužiukui. Ku-kū ku-kū mi-a-o.
• Griežlė. Krės krės varškės į galą dėžės (– O kam? Vaikam. – Kokiem? Mažiem).
• Pievelėje.
o U – kaip čionai gražu,
o Ė – dygsta jau žolė,
o I – augsim dideli,
o A – šaukia mus mama,
o O – eisime namo.
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Vabalas. Žu-žu-žu, vasarėlę jums vežu.
Bėga skruzdėlytė tekina, ilgu šiaudu nešina.
Rytą saulelė tekėjo, o vakare nusileido.
Aš lipu laipteliais aukštyn. O dabar jau leidžiuos žemyn.
„Kirmėlė“ (naudojamos šifono skarelės, už kampų surištos į vieną apskritimą. Vaikai sustoja ratu,
abiem rankomis laiko už skarelės (arba ilgos virvės) ir ją ritmiškai kelia ir nuleidžia (abiem rankomis
kartu arba atskirai) ir dainuoja).

Vyresniems vaikams labai patinka erzinimai ir mįslės (3–4 metų vaikai sunkiai suvokia perkeltinę mįslių
prasmę). Skanduojamos, dainuojamos skaičiuotės mielai vaikų pritaikomos žaidimuose grupėje, lauke, muzikos salėje. Dikcijai lavinti labai tinka greitakalbės.
Žodinė tautosaka:
• Skaičiuotė. A bė cė da, ožkos pėda.
• Skaičiuotė. Uda uda udada, eina kiškis su lazda, per miškelį, per laukus eina kiškis pas vaikus.
• Skaičiuotė. Sėdi senis (keisti vaiko vardus, pvz., Andrius), kraipo ūsą, ant grindų jis mato blusą. Blusa guli išsitiesus – senis (Andrius) manė, kad padvėsus.
• Priežodis. Ačiū pačiu, lįsk į pečių, ten yra saldžių gyvačių.
• Priežodis. Kas pyksta, tam uodega dygsta.
• Priežodis. Kas liko, tai Miko, kas išsmuko, tai Simuko.
• Greitakalbė. Gerą girą gardu gerti.
• Greitakalbė. Lėkiau lėkiau…
• Greitakalbė. Ratai ratai rateliukai, rieda sukas nuo kalniuko.
• Greitakalbė. Rasi rasoj rasi.
Rekomenduotina tikslingai vartoti muzikinius pasisveikinimus. Vieni jų tinka jaunesniems ir vyresniems
vaikams, kiti – tik vyresniems.
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Dainos mokymo metodika
Vaikų balsų diapazonas yra nedidelis, todėl pradiniame dainavimo mokymo etape, siekiant tikslios intonacijos, naudotinos tik siauros melodinės apimties dainelės. Be to, ikimokyklinio amžiaus vaikams svarbu ne
tik balsus lavinti, bet ir juos saugoti. Po ilgesnio dainavimo jų balso stygos parausta, vaikai jaučia perštėjimą
gerklėje. Be pertraukos vaikai gali dainuoti nekenkdami balsui apie 8–9 minutes. Dauguma vaikų gali nesunkiai padainuoti neatsikvėpdami dviejų taktų lėtesnio ir keturių taktų greitesnio tempo dainų frazes.
Mokyti dainuoti tikslinga pradėti nuo įvadinio pokalbio ir / ar dainos demonstravimo – įtaigaus pedagogo
atlikimo. Įvadiniame pokalbyje galima su vaikais aptarti dainos personažų išvaizdą, gyvenimo būdą, vaikų
turimą patirtį juos stebint natūralioje aplinkoje, prisimenant žinomas pasakas. Gali būti, kad vaikai prisimins
tikrą atsitikimą arba išsakys savo išgyventas emocijas. Pedagogas turėtų sužadinti vaikų smalsumą, norą
išmokti dainą, trumpai aptardamas jos turinį, muzikinės kalbos elementus (būdingą ritmą, melodijos šuolį,
tempą, įžangą).
Susipažinus su daina, aptariama, ar vaikams daina patiko, ar norėtų išmokti, kokia dainos nuotaika, kur
vyksta dainos personažų gyvenimas, kas jiems nutinka dainelėje. Išsiaiškinama vaikams nesuprantamų žodžių reikšmė, pabrėžiamas poetinio teksto grožis.
Specifiškas vaikų supažindinimas su liaudies daina. Toli gražu ne visos lietuvių liaudies dainos darželinukui tinka ir patinka. Reikia pasukti galvą, stengiantis pateikti dainą atitinkamai vaiko pasaulėjautai, mąstymui. Dažniausiai dainos melodija „prilimpa“, tačiau tekste yra daug vaikams nežinomų, perkeltinės prasmės
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žodžių, posakių. Apdainuoti veiksmai, kuriuos atliko piemenukai ganydami, dirbdami, stebėdami suaugusiųjų šventes, XXI a. vaikams dažniausiai yra nežinomi. Dainos turinio aiškinimas gali trukti kelias pamokėles,
nes vaikams reikia laiko, kad suvoktų dainos turinį ir prasmę bei perkeltų tai į savo vaizduotės pasaulį.
Pradėję mokytis dainos, galime vaikų klausti, ką galėtų reikšti vienas ar kitas (ypač tarmiškas) nežinomas
žodis. Įdomiausias vaikų pateiktas asociacijas, samprotavimus galima užrašyti kaip autorinę kūrybą, skelbti
lentose, naudoti šventėse.
Dar vienas mokymo dainuoti proceso momentas – naujos dainos melodijos naudojimas kitose muzikinėse
veiklose, ypač žaidimuose. Tuomet vaikai galės geriau į ją įsiklausyti. Pavyzdžiui, žaidžiant nemuzikinį žaidimą „Puodą kaisti“, vidury kambario pastatomas ilgas suolas. Visi žaidėjai susėda iš vienos pusės. Vienas
vaikas vaikšto pirmyn ir atgal tol, kol pedagogas groja dainelės melodiją (vaikai gali niūnuoti). Kai melodija
nutyla, vaikštantysis kuriam nors žaidėjui suduoda ranka ir bėga į vieną pusę, o tas, kuriam sudavė, – į kitą.
Kuris pirmas apibėga suolą, atsisėda į laisvą vietą. Likęs be vietos pradeda žaidimą iš naujo.
Kitas būdas, padedantis išmokti dainą, – dainos teksto vizualizavimas, t. y. vaikams nežinomų žodžių
paaiškinimas, rodant iliustracijas, plakatus, nuotraukas, tikrus daiktus, filmuotą medžiagą.
Prieš suskambant dainai, vaikai turėtų būti paruošti dėmesingai išklausyti, netrukdyti šalia besiklausančiam. Galima vaikams pasakyti, kad pedagogas tik žvilgtelėjęs į vaikus atspės, kas iš jų pasiruošęs dėmesingai klausytis. Arba vaikams prasitariama, kad klausysime naujos dainelės, kuriai reikia ypatingos tylos ir
atviros širdelės. Tinka ir pateikti su daina susijusį klausimą, į kurį atsakyti prašoma išklausius dainą. Puikiai
vaikus klausymui nuteikia pedagogo pasakymas, kad šią dainelę jis parinko specialiai jiems, kad dainelė
ilgai ieškojo savo draugų ir tikriausiai juos dabar atras, nes vaikai atidžiai klausysis, išmoks padainuoti ir
labai ją mylės. Mažesniems vaikams galima parodyti žaisliuką (pvz., katinėlį) ir pasakyti, kad dabar katinėlis
padainuos, tačiau katinėliui nedrąsu dainuoti, kai vaikučiai triukšmauja.
Vaikams kūrinį išklausius ir aptarus tekstą, pasiūloma kartu atlikti priedainį, pritarti pasikartojantiems
dainos motyvams ar pakartoti dainos frazes. Pirmoje pamokėlėje pakanka kelis kartus pakartoti pirmą priedainį ir uždainį. Su kitais uždainio posmais vaikai susipažins kitose pamokėlėse. Jose bus nuosekliai aptarta:
a) dainos nuotaika, b) poetinio teksto prasmė (ne tik faktai, bet ir personažų charakteriai, situacijos ypatumai), c) jausmus atspindinti veido išraiška, kūno judesiai, d) reikšmingiausi dainos momentai (pabrėžiami
mimika, pantomimika). Apgalvojami ir aptariami pagrindiniai, patys svarbiausi judesiai ir skatinama individuali smulki kūrybinė judesių raiška.
Kartais vaikai blogai intonuoja, nes nebegirdi savo balso. Tada dainuojant naudojamas ausies(-ų) uždengimas ranka, pasiūloma įsivaizduoti dainavimą šulinyje, pokalbį telefonu, policininko racija. Gali būti
siūloma pavirsti žuvytėmis, radijo imtuvais ir dainuoti be garso, dainuoti pašnibždomis arba niūniuojant.
Kai dainuojant vaikams reikia atsisėsti, kėdutės ar suoliukai pastatomi pianino dešinėje (šalia aukštų garsų). Prasčiau intonuojantys vaikai pakviečiami arčiau vadovo (jie girdės vadovo ir draugų dainavimą). Patariama vaikams dainuoti sustojus glaudžiu ratu – vadovui patogu prieiti, pasiklausyti, pataisyti, „padainuoti į
ausį“, o vaikams smagu vienas kitą girdėti ir matyti, lengviau intonuoti.
Dainos kartojimas. Dainuoti pradedama tyloje, prieš tai kelioms sekundėms sutelkus dėmesį į kūno
laikyseną ir kvėpavimą. Vaikai skatinami klausytis savęs ir vienas kito.
Darželiuose dažniausiai dainoms akompanuojama pianinu, kartais – kanklėmis, akordeonu, dar rečiau –
smuiku. Instrumentinis pritarimas neretai nustelbia dainuojančiuosius, blaško vaikų dėmesį, jie ima šaukti,
praranda klausos jautrumą, negali kontroliuoti, ar gerai atkartoja intonaciją, negirdi šalia dainuojančių draugų. Todėl dainai akompanuojama tada, kai jos melodija vaikams jau žinoma, daug kartų girdėta.
Nereikėtų dažnai dainuoti pagal fonogramas, nes vaikams šis atlikimo būdas yra nepalyginamai sunkesnis už dainavimą su „gyvu“ pritarimu. Tiesa, dainavimas pagal fonogramą turi ir privalumų – muzikos
mokytojas gali prieiti prie kiekvieno dainuojančio vaiko, pasiklausyti jo dainavimo, padainuoti į ausį, pagirti. Retkarčiais galima dainuoti kartu su dainos įrašu, pvz., derinti grojimą įžangoje, uždainio klausymą ir
priedainio dainavimą. Smagu taip žaisti mažesniems vaikams, kurie įžangoje beldžia ritmą barškučiu, vėliau
jį slepia už nugaros ir klausosi, o priedainio metu barškutį kelia prie lūpų ir dainuoja „per mikrofoną“.
Prieš vaikams dainuojant dainą, pedagogui reikėtų pačiam ją išmokti ir laisvai „skaityti iš lapo“ melodiją,
akompanimentą, pasižymėti sunkesnes teksto, ritmikos, intonacines vietas, transponuoti į vaikams patogią
tesitūrą.
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Kai vaikai išmoksta pagrindinių dainavimo taisyklių, jų balsai susilieja į unisoną, pradedama mokyti dainuoti dviem balsais. Pats paprasčiausias dvibalsis dainavimas – dainavimas atskiromis grupelėmis paeiliui,
klausiant ir atsakant.
Vaikai mokosi mėgdžiodami. Neretai pedagogo balso tembras būna žemas, jam patogiau dainuoti žemesnėje tesitūroje. Pedagogas su vaikais privalo dainuoti jų balsų diapazono ribose. Ypač svarbu į tai atkreipti
dėmesį dainuojant liaudies dainas, ratuojant ratelius be instrumento pritarimo. Pedagogas turi mokėti taisyklingai tarti, kirčiuoti, išraiškingai dainuoti ir vaikams pats aiškiai parodyti.
Muzikos pedagogui neturi būti muzikai negabių vaikų (neintonuojančius vaikus jis žino pats sau), tad
pedagogo paskatinimų, pagyrimų turi sulaukti visi vaikai. Gali būti atkreipiamas dėmesys ne tik į tikslią
intonaciją, bet ir į vaiko kūrybą, originalų atlikimo būdą, pateiktas asociacijas, atlikimo išraiškingumą, pastangas. Ypač skatinamas savarankiškas, originalus muzikinis mąstymas, ne tik imitacija.
Dažnai kartojant dainą įvairioje veikloje vadovaujamasi principu: pradžioje – įtaigus ir artistiškas supažindinimas su daina, vėliau dainos kartojimas (parenkant įvairias žaidybines užduotis, kartojant sunkesnes
vietas, naujus žodžius) ir įtvirtinimas – dainos dainavimas grupėje, šventėje, spektaklyje, koncerte, laisvalaikiu. Ne visos muzikos pamokėlėse išmoktos dainos turi būti atliekamos viešai, nes repertuare turi būti ir
labai lengvų dainų. Dažnai 3–6 pamokėlėje pirminis susidomėjimas kūriniu natūraliai mąžta. Vėl susidomima kartojant jį 7–9 pamokėlėje. Todėl dainos (rateliai, šokiai) turėtų būti kartojami ne mažiau kaip aštuonias
pamokėles.
Berniukų dėmesį išlaikyti sunkiau. Jiems reikia daugiau aktyvios veiklos ir tinkamo repertuaro, dažnai
jų muzikiniai gabumai atsiskleidžia vėliau nei mergaičių. Negalima dainavimo paversti amžinu repetavimu!
Vaikai gyvena čia ir dabar, jiems sunkiau numatyti būsimą rezultatą. Todėl organizuojamos vaikams patrauklios veiklos, kur būtinas kartojimas (repetavimas) įvilktas į žaidybinę situaciją, nepaprastą istoriją, kelionę,
pasaką, improvizaciją ir pan.
Dainos atlikimas renginyje. Pedagogai nuolatos ieško būdų, kaip padėti vaikams atsiskleisti atliekant
dainą. Vaikai ruošiami klausytojams pristatyti dainą, klausytis, kai dainuoja kiti. Galima savo ugdytiniams
aiškinti taip: „Tu atneši dainelę klausytojams, kurie jos labai laukia. Todėl turi pasistengti labai gražiai ją
padainuoti. Jei dairysiesi į šonus, kameras, žiūrovus, ateinančius ir išeinančius žmones, gali ką nors pamiršti, ir tavo dainelė subyrės. Kaip liūdna bus tau, tavo draugams, visiems klausytojams.“ Vaikams siūloma
patiems nuspręsti, ar jie norėtų dainuoti draugams „kaip koncerte“. Skatinama vaiko drąsa atsistoti prieš
publiką (tėvus, grupės vaikus, kitus klausytojus). Dažniau koncertuojant ar atliekant tuos pačius kūrinius
ilgesnį laiką, tam, kad vaikams neatsibostų „būti artistais“, rekomenduojama:
• pasikviesti kelis tėvus pasiklausyti;
• keisti vaikams jau žinomus žodžius (įžangos, pristatymo) nežinomais;
• keisti vaikų aprangą (pridėti nematytą detalę);
• į programą ar įsidainavimą įtraukti vaikų mėgstamą žaidimą;
• pažadėti siurprizą;
• pasiūlyti išrinkti šauniausią žiūrovą.
Beje, mažieji koncerto drabužius turi pasimatuoti ir jais pasidžiaugti iš anksto, nes kitaip koncerto metu
galvos apie savo išvaizdą, o ne apie muzikavimą.
Dalyvaujant su vaikais kartu ar juos stebint, svarbu, kad suaugusieji (ypač vadovas) nerodytų savo susijaudinimo (nevirpėtų balsas, rankos, kojos, neklaidžiotų žvilgsnis), kad nebūtų pernelyg griežti. Įsakmiu
tonu pasakyti žodžiai gimdo baimę, blokuoja vaikų emocijas, skatina nepasitikėjimą savo žiniomis, jėgomis.
Tad patarimas pedagogams būtų toks: pasitikėjimą vaikams rodykime kūno kalba, būkime pozityvūs ir gerai
nusiteikę!
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MOKINIO BALSĄ TAUSOJANČIO DAINAVIMO MOKYMO PRINCIPAI

Rolandas Aidukas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Muzikos mokytojui svarbu išmanyti mokinių balso lavinimo metodiką, balso vystymosi ypatumus. Mokinių susidomėjimas dainuoti verčia ugdymo procesą organizuoti taip, kad ugdymo proceso metu kuo mažiau būtų pakenkta jauno balso skambėjimui, tolesniam jo vystymuisi. Mokytojas, nuolat susidurdamas su
įvairiais mokinių balso sutrikimais, turi ne tik mokyti kūrinių (muzikinio teksto ar raiškos), bet ir išmanyti
balso, kaip instrumento, funkcionavimo principus, balso formavimo metodiką, balso galimybes, žinoti balso
higienos reikalavimus. Gyvename tokioje klimato zonoje, kurioje sunku nuolat išlaikyti švarų ir gražų balso
skambėjimą, todėl tenka nuolat susidurti su įvairiais gerklės susirgimais, balso klosčių negalavimu, o tai
riboja visavertį mokinių balso naudojimą muzikos pamokoje.
Nuostata „svarbu nepakenkti“ čia yra labai svarbi. Egzistuoja nuomonė, kad vaikystėje ir paauglystėje
nedainavę mokiniai išsaugo sveiką ir gražų balsą, kuris yra tinkamas solinio dainavimo studijoms, o vaikystėje ir paauglystėje intensyviai dainavę jaunuoliai ateityje susiduria su balso formavimo problemomis. Galima ginčytis, tačiau ar visada mokytojai, muzikos pamokoje taikydami kūrybišką dainos mokymo metodiką,
siekdami išraiškingo dainavimo, kreipia dėmesį į taisyklingą balso formavimą ir gražų jo skambesį? O gal
atvirkščiai, pradėję intensyviai „formuoti“ balsą pagal save (savo dainavimo manierą), padaro jam žalos?
Atsakymas turbūt slypi mokytojo kompetencijoje, susidedančioje iš daugelio sudėtinių dalių, kurias šiame
straipsnyje bus bandoma atskleisti.
Mokinio balso vystymosi tarpsniai
Mokinio balso raidą galima skirstyti į šiuos vystymosi tarpsnius:
1. Ankstyvasis vaikiškasis tarpsnis – iki 10 metų (kartais iki 11 m.), kai balsai skamba skaidriai, vyrauja
galvinio registro skambėjimas, labai siauras diapazonas (nuo c1 arba d1 iki d2, rečiau e2). Šiuo laikotarpiu
nerekomenduojama vaikams duoti kūrinių, kurių diapazonas viršija pirmosios oktavos ribas. Vaiko balso
tembras ir diapazonas dar gali labai keistis, todėl aktyvus balso „pritempimas“ prie populiaraus, bet sudėtingo, plačios apimties repertuaro gali pakenkti balso vystymuisi ateityje.
2. Antrasis vaikiškasis balso formavimosi tarpsnis – nuo 11–12 iki 13–14 metų, kai balse atsiranda vis
daugiau krūtininio registro skambėjimo, didėja rezonatorių apimtis, tembras tampa individualesnis, prasiplečia diapazonas (nuo b arba c1 iki f2 arba g2). Balsus jau galima pradėti skirstyti į aukštus ir žemus – mergaičių sopranai ir altai, berniukų – diskantai ir altai. Šiuo laikotarpiu būtina atkreipti dėmesį į balso registrų
valdymą, natūralų krūtininio ir galvinio registrų jungimą.
3. Paaugliškasis balso formavimosi tarpsnis – nuo 14 iki 16 metų, kai atsiranda artimas suaugusiam balsui
skambėjimas, aiškiai skiriami galvinis ir krūtininiai registrai, dažniausiai vyksta mutacija, pamažu formuojasi individualus tembras, kartais prasiplečia diapazonas iki 1,5 oktavos. Vis labiau ryškėja krūtininio registro
skambėjimas, balso registrai dažnai lūžta tiems, kurie iki šios stadijos dainuodavo falcetiniu garsu (ypač
berniukams). Kai kuriais atvejais berniukai praranda anksčiau susiformavusius vokalinius įgūdžius ir jiems
tenka iš naujo mokytis dainavimo pagrindų, naudojant krūtininį balso registrą. „Mergaičių įgyti teisingi
(taisyklingi – autoriaus past.) balso formavimo ir vokalinio kvėpavimo įgūdžiai lieka ir suaugusių balsuose“
(Mameniškienė, 1996, p. 31). Paaugliškoje balso formavimosi stadijoje pradeda ryškėti balso tipas.
4. Jaunuoliškoji balso formavimosi stadija – nuo 17 iki 19 metų, kai susiformuoja jaunuoliškas balsas,
kuriam būdingas individualus tembras, balso tipas ir rūšis su dominuojančiu lyriniu balso tipu. Taisyklingai
lavinant, balso diapazonas išsiplečia iki dviejų oktavų.
Šis skirstymas į balso vystymosi tarpsnius yra sąlyginis, galimos individualios išimtys.
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operos „Vilhelmas Telis“ uvertiūros melodija. Šį metodą galima taikyti kaip įsidainavimo pratimą, tačiau
galima jį derinti ir kaip praktinę veiklą, aptariant romantizmo epochos muziką, operos žanrą, muzikos tempą.
1. Pasirinkus patogų skiemenį, keletą kartų padainuojam melodija.
2. Sutariama, kad aštuntinės natos bus dainuojamos skiemenimis „meni“, o ilgesnės – skiemeniu „men“.
Taip melodija atliekama keletą kartų.
3. Dainininkai skirstomi į dvi grupes. Pirmoji grupė turėtų dainuoti tik aštuntines natas („meni“), o antroji – tik ketvirtines („men“).
4. Pratimą galima atlikti keletu skirtingų būdų:
• dainuojant lėtai, keliant reikalavimą kaskart dainuoti vis greičiau;
• grupes sukeičiant vietomis – tie, kurie dainavo aštuntines natas, dainuos ketvirtines, ir atvirkščiai;
• pritaikant kitokius skiemenis (pada-bam, tiki-ta).
Vertinimas. Vertinti galima atlikimo sklandumą, ritmiškumą, intonaciją. Galima lyginti grupių dainavimą, pakviesti į „dvikovą“ mokinius savanorius ir stebėti, kuriam pavyksta tiksliau ir sklandžiau atlikti savo
partiją.

Džoakino Rosinio operos „Vilhelmas Telis“ uvertiūros tema su skiemenimis

ŽAIDŽIU IR DAINUOJU: MOKOMĖS DAINUOTI DARŽELYJE
19. VAIKŲ ELGESIO TAISYKLĖS MUZIKOS SALĖJE

Rūta Budinavičienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ muzikos mokytoja ekspertė

Metodo tikslas – kartu su vaikais kurti elgesio muzikos salėje taisykles ir, pritaikius melodiją, jas naudoti
veikloje.
Metodo taikymas. Pedagoginėje spaudoje akcentuojami vaikų elgesio žmonių būryje, pozityvaus mikroklimato kūrimo būdai. Kaip vienas iš jų – vaikų elgesio taisyklių kūrimas ir taikymas.
Daugelis vaikų raidos tyrinėtojų pažymi, kad maždaug apie penktus metus susiformuoja klausymo ir
neklausymo įpročiai. Muzikos valandėlėse darželyje tam tikros elgesio taisyklės dažniausiai išsakomos žodžiu, primenant apie taisyklingos laikysenos (dainuojant, šokant) ypatumus, parodant pavyzdžiu. Muzikiniai
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žaidimai taip pat turi savo specifines taisykles, kurias pedagogas paskelbia prieš žaidžiant, grojant ar improvizuojant.
Nėra lengva suformuluoti taisyklę taip, kad ji būtų efektyvi. Kad taisyklės būtų veiksmingos, užsienio
pedagogai pateikia keletą patarimų:
1. Taisyklių turi būti ne per daug. Rekomenduojama susitarti dėl 5–6 taisyklių.
2. Jos turi pabrėžti, ką ir kaip reikia daryti, o ne draudimus (taisykles reikėtų išreikšti teiginiais).
3. Jos turi būti aiškios, labai konkrečios. Jose turi būti konstatuotas išoriškai stebimas elgesys, o ne
vidinės būsenos.
4. Pačios efektyviausios taisyklės yra suformuluojamos kaip „mūsų“ taisyklės, t. y. kuriamos pačių
vaikų kartu su suaugusiaisiais.
Jei taisyklė yra sudėtinga, ją reikia suskaidyti į mažesnius žingsnelius (tai ypač svarbu mažesnių vaikų
grupėse). Parašytos taisyklės gali kabėti ant sienos, grupės ar salės durų, o kad jas suprastų ir mažesni vaikai,
galima jas vaizduoti paveikslėliais („piešinių raštu“). Mūsų taisyklės yra tokios (žr. pav.).
Kai vienas kalba, visi kiti tyli.
Prieš dainavimą pasiklausome.
Dainuodami sėdime tiesiai, kitų neliečiame.
Instrumentais grojame švelniai, juos saugome.
Šokame, dainuojame ir grojame visi kartu.
Šokiams susirandame sau porą.
Salėje šokame, o bėgiojame lauke.
Klausomės tylos, nes iš jos gimsta garsai.
Vaikų elgesio taisyklių pavyzdys
Dažniausiai taisykles kartojame su priešmokyklinės grupės vaikais, kurių daugelis pažįsta raides, o keli
iš jų jas gali perskaityti. Vienoje muzikos valandėlėje stengiamės įsiminti 3–4 taisykles, jas kartojame kelių
muzikos valandėlių metu ir pagal būtinumą. Vėliau įsimename kitas kelias taisykles arba kartojame jau žinomas, pridedame vieną naują.
Taisykles taikome susidarius tam tikrai situacijai, pavyzdžiui, prieš klausantis naujos dainos ar dainos
įžangos kartojame taisyklę „Prieš dainavimą pasiklausome“; įsidainavimo metu labai veiksminga taisyklė
„Dainuodami sėdime tiesiai, kitų neliečiame“; prieš imdami muzikos instrumentus, kartojame taisyklę „Instrumentais grojame švelniai, juos saugome“ ir pan.
Labai naudinga elgesio taisykles dainuoti įsidainavimo metu. Melodijas improvizuoja mokytojas, įsidainavimo metu jos transponuojamos pustoniais į viršų arba žemyn.
„Kai vienas kalba, visi kiti tyli“

„Prieš dainavimą pasiklausome“

„Šokiams susirandame sau porą“
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„Dainuodami sėdime tiesiai, kitų neliečiame“

Elgesio taisyklėms pritaikytos melodijos
Vertinimas. Vertinamos vaikų pastangos, taisyklių priminimas draugams laiku.

20. DAINUOJANČIOS PASAKĖLĖS

Rūta Budinavičienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ muzikos mokytoja ekspertė
Metodo tikslas – sujungti kelis kvėpavimo, dikcijos ir vokalinius pratimus į vieną siužetą ir ugdyti darželinukų dainavimo gebėjimus.
Metodo taikymas. Muzikos valandėlės pradžioje vaikams sekamos trumpos pasakos, atliekami įsidainavimo ir balso aparato lavinimo pratimai.
1. Kartą gyveno Liežuvėlis. Iš ryto atsikėlęs jis eidavo pažiūrėti, koks šiandien oras (liežuvį iškišti į
viršų, apačią, vieną ir kitą šoną). Paskui eidavo valytis dantų (liežuvio galiuku, energingai spaudžiant
dantenas, aplaižyti jas iš vidaus). Išsivalęs dantis jis darydavo mankštą (plačiai išsižioti, susičiaupti,
nusišypsoti; išsižiojus vibruoti liežuviu kaip varpeliu, pačeksėti, pakandžioti liežuvio galą bei šaknį
ir pan.). Paskui Liežuvėlis pusryčiaudavo – gerdavo arbatą (papūsti orą) ir valgydavo bandelę (energingai „kramtyti“). Kai lauke būdavo geras oras, Liežuvėlis atidarydavo langus (išplėsti akis, pakelti
skruostus), duris (šiek tiek prasižiojus šypsotis) ir pradėdavo dainuoti.
2. Išdykėlis Liežuvėlis (Kazragytė, Juzėnienė, 2002). Liežuvėlis sumanė pabėgioti po burnytę. Persigando Lūpytės ir sako Liežuvėliui: „Tik tu, žiūrėk, neiškrisk.“ Bet Liežuvėlis tyčia prisiartino prie
pat Lūpyčių ir ištarė: „La“. O kai Lūpos neiškentusios susičiaupė, Liežuvėlis pasakė: „Pa“. O gale
uždainavo: „Lapa lapa lapa lapa tai“. Kitąkart išdykėlis Liežuvėlis vėl prisiartino prie Lūpyčių ir
pasakė: „Ta“. O Lūpytės atsakė: „Bėk, mes tave gaudysim“. Liežuvėlis atsitraukė į burnytės vidurį ir
tarė: „Ra“. Paskui ėmė suktis kaip vijurkas ir dainuoti: „Tara tara tara tara tai“. Kitą dieną Liežuvėlis
pasigyrė, kad išmoko dainuoti kaip musė, ir užtraukė: „Zizi zizi zizi zizi tai“. Ir ne tik kaip musė, bet
ir kaip mano draugas triušis: „Fiti fiti fiti fiti tai“.
3. Kartą gyveno liūdnos Pakabėlės (sėdėti atsipalaidavus, susmukus). Visą mielą dieną jos liūdnai kabėdavo spintoje. Bet kai ateidavo vakaras ir vaikai pakabindavo ant jų savo drabužius (pečiai energingai
lanku mostelimi atgal, nugara ištiesinama), Pakabėlės iš karto pralinksmėdavo ir džiugiai tarpusavyje šnekėdavo – sužinodavo visus tos dienos įvykius (galima padainuoti kokį nors pratimą, pvz.,
pasisveikinimą)… Iš ryto Pakabėlės vėl likdavo tuščios (sėdėti atsipalaidavus, susmukus). Bet kai
ateidavo vakaras…
4. Vaiduokliukas (pagal O. Proislerį). Vaiduokliukas gyveno senos pilies palėpėje. Dieną jis miegodavo
ir niekas jo nematydavo (įkvėpti ir ramiai, lėtai iškvėpti). Naktį Vaiduokliukas pabusdavo, kai laikrodis išmušdavo dvyliktą valandą (din-don, din-don…). Tada stverdavo raktų ryšulį, nubraukdavo
voratinklius (apči! apči!) ir dundėdavo laiptais žemyn (dun-dun-dun-dun-dun arba Aš lipu laipteliais
žemyn). Su raktais jis atrakindavo visas pilies duris (čiki briki, čiki briki). Kartais Vaiduokliukas dūkdavo, trankydavosi ar dainuodavo <…>. Kartais jis vartydavo senų knygų lapus ir verkdavo („Ūūūū“
atlikti tyliai aukštame registre, atsidusti). O kartais įkurdavo židinį ir prie jo užmigdavo (kaip užmigdavo, sukuria vaikai).
5. Važiuojame pas Močiutę į svečius torto valgyti. Kuo važiuosime? Ratais (motociklu, mašina…). Ratai darda „dar dar dar“ (sukti kumštelius): į kalniuką sunkiai (lėtai), nuo kalniuko lengvai (greičiau).
„Ratai ratai rateliukai rieda, sukas nuo kalniuko.“ Atvažiavome. Iššokome iš ratų. Reikia pasibelsti
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(išpūsti žandus ir kumšteliu daužiant į juos „sprogdinti“ orą). Močiutė sena, gal negirdi. Dar kartą
pabelskime: „Dun dun dun, įsileiski mus vidun.“ Kas čia taip kvepia (uostyti)? O, koks tortas! Skanumėlis (apsilaižyti)! Visas išsitepei kremu, į ką tu panašus!
6. Pasaka apie tinginį O (Bernotienė, Kučinskaitė, 2003). Gyveno tinginys, vardu O. Jis visada garsiai
dejuodavo: o-o-o. Jei kas susiruošdavo pas jį į svečius, nieko nepešdavo, nes O niekada nespėdavo
atidaryti durų. Pakeldavo galvą nuo pagalvės ir sakydavo: o-o-o. Išlipdavo iš lovos ir vėl dejuodavo:
o-o-o. Pasilenkdavo, norėdamas rasti po lova šlepetes, ir vėl aimanuodavo: o-o-o. Kaip sunku gyventi
tinginiui vardu O!
7. Gaidžiai. Gilioje senovėje, kai žmonės dar nebuvo laikrodžių išradę, Gaidžiai valandas skaičiuodavo.
Pirmą kartą pragysta Gaidžiai dar naktį, trečią valandą, kai aplink dar juodžiausia tamsa ir visi miega
(mėgdžioti miegojimą, žiovauti). Žmonės sakydavo: „Pirmi gaidžiai velnią baido“ (sakyti be garso,
pašnibždomis). Netrukus pragysta antri, treti Gaidžiai: „Kakariekū, turiu šimtą vaikų!“ Tada subilda
šeimininkės netyčia kliudytas kibiras – prasideda nauja darbo diena („Rytą saulelė tekėjo, o vakare
nusileido“). O Gaidys ir toliau žadina: „Tinginy, kelk, tinginy, kelk, bus giedra, bus giedra“.
Vertinimas. Vertinamos vaikų pastangos, atlikimo išraiškingumas, taisyklinga laikysena.

21. FANTŲ ŽAIDIMAS

Rūta Budinavičienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ muzikos mokytoja ekspertė
Metodo tikslas – skatinant vaikų kūrybiškumą spręsti muzikuojančios grupės valdymo problemas.
Metodo taikymas. Muzikinėje veikloje sunkiai susikaupiantiems, judriems vyresnio amžiaus darželinukams tinka fantų žaidimai. Tai savotiški burtai. O juk tai, kas dvelkia magija ir burtais, vaikams labai patrauklu. Tuomet iškyla nauja bėda – vaikai labai laukia šio žaidimo ir nenori jo baigti. Čia reikėtų pasitelkti
susitarimus ir atkakliai valdyti žaidimo laiką.
Žaidžiama taip: pedagogas turėtų būti iš anksto sugalvojęs ir užsirašęs muzikinių, drausmę ir kūrybą
skatinančių užduočių. Pavyzdžiui:
• patarti kitiems, kaip taisyklingai sėdėti dainuojant;
• paprašyti padainuoti žinomą įsidainavimo pratimą;
• paprašyti padainuoti pačių sukurtą įsidainavimo pratimą;
• pasakyti trims dainininkams po pagyrimą;
• pasikviesti draugą kartu padainuoti;
• dainuoti solo antrą dainos posmą;
• „groti“ įsivaizduojamu muzikos instrumentu (smuiku, fortepijonu, būgnu, dūdele, gitara ir kt.);
• pritarti skambančiai muzikai įvairiais kūno garsais (ploti, trepsėti, spragsėti pirštais, linguoti, žygiuoti,
caksėti liežuviu, trinti delnus ir pan.);
• iš klausos atspėti vaikams žinomą kūrinį;
• būti šokėjų konkurso komisijos nariu;
• išsirinkti sau porą ir gražiai pašokti pasiūlytą šokį;
• kviesti padalinti vaikų grupę į dvi ar tris dalis;
• kviesti išdalyti muzikos instrumentus;
• sukurti judesių parinktam tekstui;
• būti pirmu žaidėju ratelio viduryje;
• klausytis muzikos garso, ieškoti paslėpto muzikos instrumento;
• išrinkti pagrindinius kito žaidimo žaidėjus;
• duoti patarimą;
• pasakyti draugui linkėjimą, prasidedantį jo vardo pirmąja raide ir t. t.
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Žaidimas pradedamas vaikams įžengus į muzikos salę: kiekvienas į kepurę įdeda po nedidelį, ką tik nuo
savęs nuimtą arba iš grupės atsineštą daiktelį. Iš karto organizuojamas fantų išpirkimas – auklėtoja ištraukia iš kepurės vaiko asmeninį daiktą ir muzikos mokytojos klausia, ką darys to fanto šeimininkas. Meninio
ugdymo mokytojas fanto šeimininkui siūlo vieną užduotį iš pasiruošto sąrašo arba ją sugalvoja ekspromtu – prasideda muzikinė veikla. Atlikėjas gali pasikviesti pagalbą.
Ištraukiami visi turimi fantai (atsižvelgiant į vaikų skaičių) ir atliekamos visos parinktos ar sugalvotos
užduotys.
Vertinimas. Vertinama vaikų drąsa, išmonė, originalumas.

22. MUZIKINIAI ŽAIDIMAI SU PARAŠIUTU

Rūta Budinavičienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ muzikos mokytoja ekspertė
Metodo tikslas – lavinti vaikų dėmesingumą, judesių koordinaciją, ritmo pojūtį, suteikti teigiamų emocijų.
Metodo taikymas. Muzikiniai žaidimai su parašiutu tinka beveik visais muzikos kūrinio mokymo etapais,
išskyrus koncertinius pasirodymus. Jau pats parašiutas vaikams kelia susižavėjimą ir entuziazmą. Žaidžiant
su parašiutu galima klausytis, niūniuoti ar ritmuoti dainos ar šokio melodiją ir kt. Žemiau pateikti keli muzikinių žaidimų su parašiutu pavyzdžiai.
• Žaidimas „Rato vidurys“. Visi stovi ratu, laiko parašiutą ir, dainuodami dainą, vieningai mojuoja
aukštyn ir žemyn. Vaikas, šalia savęs išgirdęs pedagogo sugrotą muzikinį ženklą, parašiutui leidžiantis, turi spėti nubėgti į rato vidurį. Kitą kartą sėdintį viduryje žaidėją turi pakeisti kitas iškviestas
vaikas.
• Žaidimas „1 ir 2 – bėk į kitą pusę“. Visi žaidėjai laiko parašiutą, eina viena kryptimi ratu, klausosi
muzikos (pvz., pradėtos mokytis dainos melodijos įrašo, pedagogo grojimo). Du išrinkti vaikai atsistoja už rato, priešingose pusėse. Nutilus muzikai, visi sustoja. Skanduodami skaičius, vaikai parašiutą kelia į viršų, o tuo metu du kitiems žaidėjams už nugaros stovintys vaikai padeda savo rankas
dviem parašiuto nešėjams ant pečių. Skanduojant žodžius „Bėk į kitą pusę“, abu išrinkti žaidėjai,
palindę po besileidžiančiu parašiutu, keičiasi vietomis.
• Žaidimas „Ryklys“. Vaikai, įsikibę į parašiuto rankenas, bėga (krypuoja žąsele ar kaip kitaip juda pagal muziką, gali dainuoti) ratu. Vienas, du ar daugiau „ryklių“ slepiasi po parašiutu. Davus muzikinį
ženklą arba nustojus skambėti muzikai, „rykliai“ čiumpa žaidėją (už kojos) rato išorėje sakydami
„Aaaam!“. Pagauti žaidėjai tampa „rykliais“.
• Žaidimas „Lobis“. Po parašiutu padedama skrynelė (dėžutė, krepšys) su „lobiu“ (muzikos instrumentais). Kol skamba muzikos įrašas, jūros bangos kyla aukštyn ir žemyn, tarsi siaustų audra. Nutilus muzikai, narai siunčiami į jūros dugną surasti lobio – atnešti po vieną instrumentą iš skrynelės ir
pritarti juo vėl suskambus muzikai.
• Žaidimas „Keičiam kryptį“. Žaidėjai viena ranka laiko parašiutą už rankenų. Eidami dainuoja žinomą daina arba klausosi muzikos įrašo. Kas kartą muzikai nutilus ar išgirdus (sudainavus) iš anksto
sutartą žodį, žaidėjams reikia pakeisti ranką ir ėjimo kryptį.
• Žaidimas „Slėpynės“. Didelis parašiutas ištiesiamas ant grindų. Vaikai vaikšto po salę ir dainuoja žinomos dainos posmą. Jo pabaigoje visi sustoja aplink parašiutą ir (toliau skambant dainos melodijai)
užsimerkia, delnais užsidengia akis ir nesižvalgo. Pedagogas paliečia vieną iš vaikų ir šis pasislepia
po parašiutu (gali iškišti kojas). Nutilus muzikai, vaikai apsidairo ir spėja, ko iš draugų trūksta.
• Žaidimas „Lopšinė“. Ant ištempto parašiuto vidurio padedame žaisliuką. Vaikai dainuoja žinomą
lopšinę (arba klausosi jos įrašo), ramiai supa parašiutą ir žaislą. Jei lopšinė ilgesnė, galima eiti rateliu,
mažinti ratelį (kelti rankas į viršų) ir vėl jį padidinti, pabaigoje – linksmai pašokinėti.
• Žaidimas „Groja du“. Parašiutą ištiesiame ant grindų. Naudojame muzikos instrumentų poras, padėtas ant tos pačios parašiuto spalvos (arba visus skirtingus instrumentus). Vaikai sustoja rateliu ir
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susikabina rankomis. Dainuodami dainą (arba klausydami muzikos), vaikai ratuoja. Nutilus muzikos
garsams, nurodomas muzikos instrumentas, kuriuo (kuriais) galima groti.
Žaidimas „Vėjas“. Dalis vaikų atsigula po parašiutu. Kiti žaidėjai parašiutą sinchroniškai kilnoja
pagal ramią muziką.
Žaidimas „Žvirbliukai“. Parenkame kontrastingą (skirtingo garsumo, greitumo ar tembro) muziką.
Skambant pirmai muzikos daliai, suaugusieji aukštai mojuoja parašiutu, o po juo šokinėja ir mojuoja
rankomis vaikai-žvirbliukai. Suskambus antrai muzikos daliai, vaikai išlenda iš po parašiuto ir tyliai
vaikšto, tarsi sėlintų katinas arba, atsitūpę po nuleistu parašiutu, su barškučiais barbena į grindis
(„žvirbliukai lesa“).

Vertinimas. Vertinamas atlikimo ritmiškumas, atidumas, judesių sinchroniškumas.
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