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Žaidimais grįstas etnomuzikinis ugdymas darželyje
Rūta Budinavičienė
Muzikos mokytoja ekspertė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja
Jau antrąjį dešimtmetį skelbiama etnomuzikinio ugdymo koncepcija – puoselėti ir išlaikyti savo
tautines etnomuzikines tradicijas. 2009 metais buvo parengta Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta
Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija. Strategijoje konstatuota, kad etninė kultūra yra
integruojama į ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, tačiau ši integracija yra paviršutinė ir
neduoda siektinų rezultatų. 2011 m. parengtos Etninės kultūros ugdymo metodines rekomendacijos
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams. Rekomendacijose siūloma vengti
sceniškumo, akcentuoti etninės kultūros gyvybingumą ir aktualumą dabarčiai. Pedagogų parinktų
aktyvių ugdymo formų įvairovė turėtų padėti vaikui tapti tradicijų perėmėju, tenkinti prigimtinius
žaidybinius, kūrybinius ir pažinimo poreikius.
Etnomuzika, kaip viena iš pagrindinių etnokultūros gyvosios tradicijos skleidėjų, daro įtaką
tradicijoms puoselėti, atnaujinti, naujoms kurti. Suprasdamas tautinio muzikinio paveldo išsaugojimo
ir puoselėjimo svarbą, ne vienas muzikos pedagogas, dirbantis ikimokyklinėje įstaigoje, užduoda sau
klausimą, kaip darželinukui patraukliai pristatyti liaudies muziką. Tai klausimas, kuris jau daug metų
yra autorės darbo vaikų lopšelyje-darželyje „Volungėlė“ kūrybinių ieškojimų variklis.

Ieškojimų pradžia
Augau mieste, mokiausi akademinio muzikavimo, bet tradicijų prasmingumo, reikšmingumo
neįgijau „su motinos pienu“ (kaip vaizdingai sako autentiškas tradicijas iš kartos į kartą perduodantys
etnokultūros žinovai, atlikėjai). Galbūt, kaip ir daugeliui miestiečių, liaudiška kūryba man atrodė
primityvi, senamadiška ir neįdomi. Gyvenimas pasisuko taip, kad atėjau dirbti į etnokultūrą
puoselėjantį kolektyvą 1992 m. – tuo metu, kai buvo svarbu žadinti lietuvybę, atpažinti sulietuvintą
kičą nuo giliaprasmės ir vertingos lietuviškos tradicijos, kaupti ir gilinti žinias, vertinti tai, kas yra
lietuviška. Liaudiškų vakaronių organizavimas įstaigoje, žinių įgijimas edukaciniuose seminaruose,
liaudiškų drabužių siuvimasis, bendradarbiavimas su įstaigos pedagogėmis ir miesto meninio
ugdymo mokytojomis, bendra Lietuvos išsilaisvinimo iš okupacijos atmosfera pakeitė muzikinės
veiklos prioritetus.
Pradėjus dirbti, iš karto pastebėjau, kad ikimokyklinis amžius etnokultūriniams ugdymui yra
palankus, nes šio amžiaus vaikai yra imlūs naujai patirčiai, dar neturi suformuotų stereotipų, kuriuos
yra įguję vyresni jų šeimų nariai. Kita vertus, etnokultūrinis ugdymas miesto ar miestelio darželyje
nepalankus, nes daugybės kaimo aplinkai būdingų dalykų (darbų, apeigų, veiksmų), minimų žodinėje
ir dainuojamojoje tautosakoje, miestiečiai vaikai nėra matę, lietę, patyrę. Vadinasi, jiems yra
nesuprantami, neatpažįstami tarsi „paukščių kalba“, nekelia asociacijų ir emocijų. Rūpėjo atsakyti į
klausimą, kaip organizuoti muzikinę veiklą, tradicinius renginius vaikams ir vakarones šeimoms, kad
nesuprantama pasidarytų įdomu ir sava, džiugu ir vertinga.
Pradžioje teko pakeisti savo įsitikinimus. Kadangi trūko žinių, kėliau kvalifikaciją seminaruose
(didžiausią įspūdį paliko etnologų prof. Liberto Klimkos, Gražinos Kadžytės, muzikologės Rūtos
Vildžiūnienės paskaitos), stebėjau kolegių darbą per atviras veiklas metu, mokiausi savarankiškai.
Protu suvokus ir priėmus lietuvių palikimo perdavimo reikšmę išliko dilema: kaip vaikus sudominti

2

tuo, kas neabejotinai vertinga, tačiau neatpažįstama arba beveik išnykę jų šeimų aplinkoje. Juk
ikimokyklinė įstaiga turėtų būti šeimos tradicijų tesėja, kurti panašią į namų aplinką, atmosferą ir
vertybinį santykį! Deja, šeimų – tradicinės lietuvių liaudies kultūros puoselėtojų – kur kas mažiau nei
norėtųsi.
Pamažu atsirado supratimas: etnokultūrinius prioritetus išsikėlusios įstaigos kolektyvas turi
svarbią, ją iš kitų ikimokyklinių įstaigų išskiriančią misiją. Tai vaikų ir jų šeimų tautinio identiteto
formavimas, tradicijų puoselėjimas ieškant būdų ir metodų, kaip patraukliai perduoti lietuvių
etninės kultūros vertybes. Nebūtinai išaugintas remiantis jau įgyta šeimos patirtimi (žinoma, jos
neatmetant, bet puoselėjant, jei tokia patirtis yra). Tuo labiau kad miestuose gyvenančių šeimų
tautinė, etnografinė ir kt. sudėtis darosi vis kosmopolitiškesnė, o šeimoje vaiko įgyta etnokultūrinė
(muzikinė) patirtis tampa minimali, pažintinė, dažnai praktiškai netaikoma. Psichologės, sociologės,
Lietuvos Romuvos Krivė Inijos Trinkūnienės teigimu, „tradicinė kultūra šiais laikais jau retai
tiesiogiai perduodama iš kartos į kartą, gyvoji perdavimo tradicija yra nutrūkusi ar bebaigianti
nutrūkti“ (Trinkūnienė, 2007, 14). Taigi lopšelio-darželio meninio ugdymo mokytojo etnokultūrinė
kompetencija ir veikla turi išsiskirti švietėjiška misija ir kūrybišku praktinio taikymo pobūdžiu.
Kitaip sakant, vaikų repertuarui parinkus pedagogo požiūriu vertingą lietuvių muzikinę medžiagą
(rateliai, muzikos klausymas, dainų repertuaras, žaidimai, muzikavimas tradicinėse šventėse ir pan.),
ją reikėtų pateikti su vaikais emociškai įprasminus, kūrybiškai pritaikius (perdarius, papildžius savo
vaikiška kūryba, judesiais, pastebėjimais, vaidyba) ar net sušiuolaikinus (taikant IKT) ir pan.
Nusprendžiau, kad muzikinė vaikų veikla darželyje nebūtinai turi būti panaši į etnografinio
ansamblio. Galbūt darbo pradžioje autentiško skambėjimo ir pateikimo ieškojimai atrodė labai
reikšmingi. Tačiau, negalėdama pasigirti giliai išjausta patirtimi (pavyzdžiui, tokia, kokią
„spinduliuoja“ etnografinių ansamblių nariai, vadovai ar etnologai, kurių žinių perteikiamą sustiprina
įtaiga žibančios akys), ieškojau kito kelio. Įgytos žinios ir patirtis sustiprino įsitikinimą, kad etninė
muzika ir tautosaka būtinai turi užimti didelę ikimokyklinuko muzikinio repertuaro, muzikinės ir
meninės veiklos dalį. O kad vaikams (ne paslaptis, kad ir auklėtojoms) ji būtų patraukli, reikia
eksperimentuoti ir taikyti įvairius, gal net specialiai pritaikytus metodus, atrinkti vaikams įdomių
kūrybinių užduočių, taikyti modernias IKT ir pasirūpinti priemonių, ypač ugdant mažiausius vaikus,
gausa. „Taigi tradicinę kultūrą vaizdingai būtų galima apibūdinti kaip paslėptą lobį, kuris
atrandamas tik įminus mįslę. Tos mįslės įminimas nėra nei paprastas, nei lengvas“ (Trinkūnienė,
2007, 14).

Kita vertus, pasirinktame muzikiniame repertuare turėtų būti pakankamai daug autentiškos,
sietinos su kalendorinių švenčių šventimu, medžiagos. Kur (be dalyvavimo etnografinių, folkloro
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ansamblių veikloje), jei ne darželyje, vaikai dar gali pamatyti ir įsitraukti į bendrą šventinį-muzikinį
vyksmą, atkartoti mūsų kraštui būdingus švenčių ritualus, perimti ir pamėgti liaudies tradicijas? Ir
paskatinti ne mažo būrio vaikų tėvų smalsumą, pritarimą, dalyvavimą. Pasak I. Trinkūnienės,
„reikia, kad atsirastų bendruomenės, kuros suprastų etninės kultūros svarbą ir reikšmę ir kurios
įvairiais būdais tęstų tradiciją. Manytume, kad etninės kultūros bendruomeninei interpretacijai
reikalinga 1) bendruomenė, 2) tradicijos išmanymas, 3) sąmoningos pastangos tęsti tradiciją“
(Trinkūnienė, 2007, 16). Ši – tradicijų perdavimo ir tęsimo – misija turėtų būti svarbi visam
etnokultūros puoselėjimo prioritetus išsikėlusiam kolektyvui, nulemti auklėtojų ir darželio meninio
ugdymo mokytojo veiklą.
Nemenku repertuaro parinkimo iššūkiu tampo ta aplinkybė, kad tradicinių švenčių dalyviai
anksčiau būdavo suaugusieji; o vaikai – pasirengimo šventei ir paties vyksmo stebėtojai. Kadangi
muzika yra specifinė emocijų perteikimo „kalba“, o tradicinių švenčių darželyje neįsivaizduojame be
muzikos, reikėjo ieškoti būdų, kaip vaikų pasirodymus draugams, svečiams susieti su stipria emocija
ir / ar asociacijomis. Reikėjo parinkti tokią muzikinę medžiagą (dainos, skanduotės, rateliai, šokiai,
žaidimai, teatriniai elementai, šventės fono muzika ir kt.), kuri visus vaikus suburtų, skatintų
dalyvauti, o ryškiausi potyriai išliktų ilgam.

Kalendorinių švenčių (nuotraukose – per adventą vaikai žaidžia lietuvių liaudies žaidimą „Žąsų tiltas“, Vasario
16 d. polkutė darželio kieme, Užgavėnių kaukės, Velykų oracija) akimirkos

Antra svarbi švenčių šventimo ikimokyklinėje įstaigoje aplinkybė – dauguma tradicinių
lietuviškų švenčių (rugių sėja, piemenų ganiavos pabaigtuvės, Pusiaužiemis, Užgavėnės, Gandrinės,
Velykos, Sekminės, Joninės) anksčiau būdavo švenčiamos ne patalpose, o gamtoje. Reikėjo
kolektyvo pastangų miesto darželio kiemą pritaikyti arba paruošti įvairioms kalendorinėms lauko
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šventėms švęsti: įrengti laužavietę, sukasti rugių lauką, surišti rugių pėdą, įsigyti žvėrių ir Užgavėnių
persirengėlių kaukių, pakabinti sūpynes, pasodinti lietuviškų gėlių, paparčių ir kt. Reikėjo „persijoti“
vaikų tradicinėms kalendorinėms šventėms tinkamą muzikinį repertuarą atsisakant ilgomis ir
sudėtingomis melodijomis pasižyminčių lietuvių dainų (tinkamesnių dainuoti vakaronėse patalpose,
mažais būreliais) įtraukiant skanduotes, skaičiuotes, piemenų būrimus, pamėgdžiojimus, ritualus ir
pasirenkant apeiginius veiksmus palydintį specialiai atrinktą muzikinį foną (pavyzdžiui, V.V.
Landzbergio įdainuotų liaudies dainų įrašų, ekspresyvaus folkroko muzikos grupių „Žalvarinis“,
„Atalyja“ ir kt. įrašų, dainininkų Rasos ir Jono, Rugiaveidės, Aistės Smilgevičiūtės ir grupės
„Skylė“, kitų grupių, muzikantų bei dainininkų įrašų).
Trečias momentas – vidinis apsisprendimas nesilaikyti ikimokyklinės pedagogikos teoretikių
Albinos Katinienės, Aldonos Vaičienės skelbtų metodinių nurodymų – vaikų repertuaro „nepririšti“
prie švenčių šventimo darželiuose. Pagrindinis ir, deja, visai pagrįstas šių pedagogių nuogąstavimas –
vaikų nuolatinis repetavimas muzikos užsiėmimuose ir grupėse, repertuaro perkrovimas daugybe
pusiau išmoktų kūrinių, renginiams parinkta netinkama koncertinė forma. Pastarieji nuogąstavimai
pagrįsti, tačiau įveikiami. To siekti lengviau, kai visi darželinukai per muzikos užsiėmimus žaisdami
išmoksta nesudėtingą muzikinį repertuarą, bendrų ratelių, šventėse atsiranda daugiau muzikinių ir
sportinių žaidimų, kai renginiui rašomas ne scenarijus, o lankstus planas, įstaiga turi įgarsinimo lauke
technikos (pavyzdžiui, įkraunamą belaidę garso kolonėlę su USB jungtimi, mikrofonų).
Apibendrindama ieškojimų kelio patirtį, galiu teigti – šventinių renginių darželyje sėkmė
didžiąja dalimi priklauso nuo kolektyvo, ypač muzikos pedagogo meistriškumo, kūrybiškumo,
tradicijų žinojimo ir gebėjimo taikant įvairius metodus repertuaro kartojimą „paversti“ vaikams
įdomiu žaidimu.

Liaudies dainų, ratelių ir žaidimų mokymo metodinės rekomendacijos,
pavyzdžiai
Ne kartą ir ne du po tradicinių švenčių darželinukų klausiau, kas renginyje jiems labiausiai
įsiminė (ką papasakos namuose apie darželio šventę). Po renginio vaikai pirmiausia prisimena ir
pasakoja apie įvykius, kuriuos lydėjo jų emocingas išgyvenimas. Tada ir paaiškėja, kad vaikams
nepadarė įspūdžio ilgos suaugusių kalbos, jų pačių atliktos dainos, bet dauguma pamini linksmus
žaidimus, laužą (ugnį, žvakes), kaip patys ruošėsi renginiui ir kaip jiems padėjo mamos, kaip
linksmai šoko ar ką nors šaukė, kaip kažko ieškojo, vaišinosi ir pan.
Ikimokyklinukas visada gyvena „čia ir dabar“. Labai svarbu, ar vaikui veikla maloni, ar jam
smalsu. Ikimokyklinukas paprastai vadovaujasi principu: jei malonu – patinka, nemalonu – man šito
visai nereikia! Jei vaikui „nereikia“, o pedagogas bando jo ir savo kantrybę („Buvo blogai,
pakartokime dar kartą!“), vaiko nepasitenkinimo jausmas pamažu virsta nemeile muzikai.
Ikimokyklinės įstaigos meninio ugdymo mokytojo darbas reikalauja išradingumo ir kūrybiškumo,
nes nuobodulys nepateisinamas jokioje vaikų veikloje, o muzikinėje veikloje jis pražūtingas. Todėl
labai svarbu vaikams atskleisti liaudies dainų grožį, jų savastį, mokėti mažyliams jas patraukliai
pateikti tam tikromis priemonėmis, imitaciniais judesiais, inscenizuojant, taikant įvairius žaidybinio
pobūdžio mokymo metodus.
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Vokalizuota ar žodinė lietuvių smulkioji tautosaka (mįslės, skanduotės, skaičiuotės, piemenų
būrimai, pamėgdžiojimai, pasakos be galo ir kt.) vaikams dažniausiai kelia entuziazmą, deja, to
pasakyti negalime apie lietuvių liaudies dainas – toli gražu ne visos darželinukui tinka ir patinka.
Reikia pasukti galvą stengiantis priartinti dainą prie šiuolaikinio vaiko pasaulėjautos, mąstymo.
Dažniausiai dainos melodija “lipte prilimpa”, tačiau tekste yra daug vaikams nežinomų, perkeltinės
prasmės žodžių, apsakytų veiksmų ir t.t. Apdainuoti veiksmai, kuriuos atliko piemenukai ganydami,
dirbdami troboje, stebėdami suaugusių šventes, dvidešimt pirmo amžiaus vaikams dažniausiai yra
nežinomi. Dainos turinio aiškinimas gali užtrukti net kelis užsiėmimus, nes vaikams reikia laiko, kad
suvoktų dainos turinį ir prasmę bei perkeltų tai į savo vaizduotės pasaulį.

Vaikai žaidžia mokydamiesi Klaipėdos krašto dainą „Taiso giružėje“: a) paukščių vestuvėse vyksta vaišės – vaikai
„puodeliais“, t.y. kaladėlėm, beldžia ritmą, ieško kitų garso išgavimo būdų; b) vyksta šokiai, Pelėda numina
Žvirbliui koją – vaikai mokosi derinti šokio žingsnį su atsargiu draugo kojos numynimu.

Vaikai žaidžia – supa žaislą ir dainuoja lopšinę. Vaikai žaidžia – dainuoja lietuvių liaudies dainą „Lyja lyja lietus“
ir ieško lietų primenančių garsų eksperimentuodami su vandens buteliukais.

Niekam ne paslaptis, kad ikimokyklinukas mokosi žaisdamas. Ar galime paversti kiekvieną
supažindinimą su liaudies kūriniu ar jo kartojimą žaidimu?
Pradėję mokytis dainos, galime vaikų klausti, ką galėtų reikšti vienas ar kitas (ypač tarmiškas)
nežinomas žodis. Įdomiausias vaikų fantazijas, asociacijas, samprotavimus galime užrašyti kaip
autorinę kūrybą, skelbti lentose, naudoti šventėse.
Supažindinimas su muzikiniu kūriniu – žaidimas „Karšta bulvė“. Parenkamas vaikams
nežinomas muzikos kūrinys (jį vėliau visi mokysis atlikti) ir lengvas daiktelis, kurį galima siųsti ratu,
pvz. maišelis su pupelėmis. Žaidėjai sustoja ratu. Vienas vaikas paskiriamas sutartu ženklu reguliuoti
muziką. Jis stovi nusisukęs nuo draugų ir atsisukęs į pasiruošusį groti muzikos mokytoją. „Karšta
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bulvė“ keliauja iš rankų į rankas. Kai muzika nutyla, žaidėjas, žaidėjas, kurio rankose „bulvė“, sėdasi
į rato vidurį. Jeigu „bulvė“ nukrenta ant žemės, iš rato išeina tas, kuris laikė „bulvę“ paskutinis.
Laimi paskutinis likęs rato žaidėjas.
Naujos dainos melodijos naudojimas kitose muzikinėse veiklose, ypač žaidimuose. Tuomet
vaikai nejučiom galės į ją įsiklausyti. Pavyzdžiui, žaidžiant ne muzikinį žaidimą „Puodą kaisti”,
vidury kambario pastatomas ilgas suolas. Visi žaidėjai susėda iš vienos pusės. Vienas vaikas vaikšto
pirmyn 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.
Muzikinių mįslių mokymo metodika. Metodas tinka vyresniems darželinukams, nes jie
lengviau suvokia perkeltinę mįslių prasmę. Mįslės, mįslių knyga (pvz., Mįslių malūnas. Sud.
D.Gedvilienė, 2013) gali praversti įsidainuojant, t.y. kartu su vaikais kuriant muzikinius įsidainavimo
pratimus. Muzikinės mįslės tinkamos renginiuose, kai jų atsakymai imituojami judesiais. Pavyzdžiui,
1) Skaitome (mename) mįslę (parenkame tą, kuri siejasi su metų laiku ar grupės tema). Mįslių
knygos paveikslėlių vaikams nerodome. Galime pabandyti įminti mįsles siūlydami išsirinkti
atsakymą iš trijų variantų. 2) Sekame pasaką ,,Avižėlė ir Rugelis” (Seniai seniai gyveno Rugelis ir
Avižėlė. Netoliese slankiojo pikta ragana, kuri kartą pagrobė Avižėlę. Nutarė Rugelis eiti ir ją
išvaduoti. Jis išsiruošė į kelionę. Jam teks įveikti daug kliūčių. Štai jis prieina kalnelį, prie jo randa
raktelį nuo Mįslių malūno. Raktelis – mįslė, kas įmins, kliūtį įveikti padės. Kai mįslę įmins – kliūtis
išnyks... Raganos kerai išsisklaidė, Rugelis išvadavo Avižėlę ir abu sveiki sugrįžo namo. Tai buvo
linksmybių!) 3) Mename mįslę, rodome paveikslėlyje atsakymą ir vaikai spėja. Plojimais skatiname
teisingai atspėjusįjį. Jam siūlome pasikviesti kelis draugus ir kartu su jais pavaizduoti mįslės
atsakymą judesiais. 4) Kelis kartus kartojame mįslę, aptariame melodijos kryptį, vaikų klausiame,
kokie žodžiai vaizduoja mįslės objektus, reiškinius, esančius žemai, kokie – aukštai. Sakydami
žodžius, vaikai ore "piešia" melodijos aukštį. Klausiama intonacija (aukštyn) klausiame "Kas?" ir
sakinio pabaigos intonacija (žemyn) pasakome mįslės atsakymą. 5) Dainuojame mįslę, t.y.
pritaikome ne sudėtingą (grįstą tercija ar pentatonika) melodiją, ją kartojame du kartus, klausiame
"Kas?" ir pridedame atsakymą. Kartu rankomis rodome melodijos aukštumą.
Neretai meninio ugdymo mokytojui tenka pačiam sukurti melodiją smulkiosios lietuvių
tautosakos kūriniui: mįslei, skaičiuotei, patarlei, priežodžiui, žaidinimui ir pan. Rekomenduoju
pasinaudoti filosofo, rašytojo Vydūno (Vilhelmo Storostos) taisyklingo kvėpavimo, garso, kalbos
formavimo patarimais: „Kalbėdami ir dainuodami mes paveikiame ir atskiras kūno dalis, tariant Ū,
balsas tarsi atsigarsi giliai kūno apačioje, paveikia vidurius, giedant O, kūno vidurys aplink bambą
pasiekiamas. Balsas A yra, taip sakant, krūtinės balsas. Kiti garsai, kaip Ė, veikia gerklę, o garsas I –
pačią galvą.“ (Vydūnas, II, 1991, 354). Teksto vokalizavimo principas gana paprastas: skiemenys su
balsėmis Ū, O ir A turi būti žemiau nei Ė ir I. Pavyzdžiui, kuriant lietuvių žaidinimo „Kyko kyko,
katė pelę tyko“ melodinę improvizaciją, pritaikę Vydūno balsių aukštumo teoriją, gauname kelis
melodinius variantus. Vienas iš jų gali būti toks: sol-mi sol-mi, sol-la-sol-fa sol-mi.
Atskirai noriu paminėti kelių rečiau muzikinėje veikloje naudojamų smulkiosios tautosakos
žanrų įtraukimą į pasiruošimą kalendorinei šventei. Jie paįvairina šventę, vaikai juos lengvai
išmoksta, jie gali būti ritmiškai skanduojami, dainuojami lauke be pritarimo. Kadangi ši tautosaka
nėra plačiai žinoma, pateiksiu keletą pavyzdžių:


Piemenų būrimai, lietui ir sniegui prišaukti ar nuvaryti.
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o Lieteli tėveli, ant prūsų, ant prūsų. Saulele motule, ant mūsų, ant mūsų.
o Atalyja lietus, ataneša pietus – mergom kiškis su pipirais, bernam katė sukirmijus.
o Grįžk, debesėli, grįžk atgalio, grįžk. Mes bijom tavī, kad tu nesuly(tum). Grįžk,
debesėli, grįžk. Mum šalta. Tu sulysi. Kur mes dėsmems visi? Jau saulute tegul
šviečia, tegul mumi šilda.
o Debesėli juodbruvėli, ant mūsų! Ant mūsų! Duosiu tau abrūsą, abrūsą!
o Debesėli, pra šalį, pra šalį, pra šalį, pra gudų darželį, darželį, duos tau gudas
paršelį, paršelį, ė gudienė maišelį, maišelį, ė gudziukas virvełį, virvełį, ė gudziūtė
juostełį, juostełį.
o Snik, sniegeli, dar labiau, duok cukrelio dar daugiau.
o Sniegeli, snik, snik, kad būt balta žeme, kad nereikt mumi ganyti, sniegau, snik.
o Ateik, saulala, su baltais pyragais, nuvaryk dėbesį su ilgais botagais.



Piemenų maldelės ir kita tautosaka apie saulę.
o Maldelė: „Saulele, motule, užtekėk, užtekėk. Mes maži piemenukai, mūsų trumpi
kailinukai, mumi labai šalta, šalta.“
o Maldelė: „Saulele motule, rituok, rituok vakaruose, gulk, gulk pataluose.“
o Maldelė: „Saulė, močiutė, ant mūsų, ant mūsų! Debesėli juodbruvėli, ant Prūsų, ant
Prūsų!“
o Maldelė: „Saulele, motinėle, mūsų šalin, mūsų šalin! Debesėliai, juodulaliai, Gudų
šalin, Gudų šalin.“
o Maldelė: „Saulutė motinėlė – vakaran, vakaran, piemenėliai vargdienėliai – patalan,
patalan!“
o Užkalbėjimas: „Ankstų rytą keliuos, gailiu rasu prausiuos, saulę kalbinu, Dievą
garbinu. Ligos, pro šalį, priepuoliai, pro šalį.“
o Piemenų dainelė: „Atvažiuoja Saulala Variniais rateliais, Misinginiais bateliais,
Ugniniais arklaliais.“
o Palyginimas: „Be saulės nėra šilumos, be meilės nėra gyvenimo.“
o Patarlė: „Prie saulutės šilta, prie motinos šviesu.“
o Patarlė: „Saulė žeme ridinėja, katės tvorom lipinėja.“
o Patarlė: „Saulė – gyvybės davėja, ugnis – valgių virėja.“
o Mįslė apie saulę: „Atsirita ritinys per aukštus kalnus, per liepų kelmus – ir šmakšt į
molio skylę.“
o Mįslė apie saulę: „Visą dieną žibina, vakare šešėlius didina.“
o Mįslė apie saulę: „Skaisti graži mergužėlė mėlynoj pievoj vaikštinėja.“
o Mįslė apie tekančią saulę: „Aukso lenta praskilo, visas pasaulis sukilo.“
o Mįslė apie saulę ir debesis: „Raudona ropė per dangų kopė, kuoduota pempė paskui
ją tempė.“

]
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Būrimai su Dievo karvute, gegute, ramune.
o Duok, Dieve, pagadų, pagadų, piemenėliam vigadų, vigadų. Duok, Dieve, lietų, lietų,
piemenėliam vietų, vietų. Ataina lietus – atneša pietus, Petriuk broliuk, kad bus ryt
pagada – skrisk, kad nebus – neskrisk.
o Dievo karvyte, marguolyte, Jei bus pagada – skrisk, jei nebus – neskrisk.
o Dievo karvyte, ar rytoj bus šilta dienytė?
o Dievo karvyte, skrisk į dangų, neški mums debesis ir lietų brangų.
o Dievo karvyte, skrisk į dangų, tavo tėvelis žiūri pro langą.
o Maryt sesyt, nuskrisk pas Dievą. Paklausk Dievo, ar rytoj bus graži dienelė.
o Myli ar nemyli? Šiam žaidimui reikia laukinės ramunės žiedo. Skabydami lapelius
vieną po kito, klauskite: myli ar nemyli? Koks iškrenta paskutinis žiedlapis, toks ir
rezultatas.
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Ožkos, ožio vedimo aplink medį apeigų oracijos ir būrimai (kad tik greičiau pasnigtų, apie
beržą triskart saulės kryptimi apvedama balta ožka).

o Nu, tai pasakysiu prakalbą: „Juoda karve, baltas pienas – ar ne dyvai? – Dyvai
dyvai, kaip ne dyvai! – Juoda avis, baltos kojos. Ar ne dyvai? – Dyvai dyvai, kaip ne
dyvai. – Avis be ragų, avinas su ragais. Ar ne dyvai? – Dyvai dyvai, kaip ne dyvai!“
o Sniegas, sniegelis, sniegutis!
o Vardan šarkų! Čia nieks, čia grieks, čia visa pakūta.
o Tu, ožy, baltaplauki, prašyk pono Dievo, kad greičiau užsnigtų, o jei neužsnigs, mes
tave prilupsim.
Klaidinga manyti, kad žaidinimai (jodinimai, katutės, pirštelių žaidimai, kutenimai, juokinimai ir
kt.) įdomūs tik kūdikiams. Jie puikiai gali būti pritaikomi ir darželinuko muzikinėje veikloje.
Svarstant vaikų folkloro vertę iškyla svarbus klausimas, ar jis atitinka mažamečių intelektą, ar
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visuomet folkloriniai kūriniai, kurie neretai į vaikams skirtą repertuarą ateidavo iš suaugusiųjų,
atitinka vaikų suvokimo galimybes ir vaizduoja tokį meninį pasaulį, kokį ir būtų tikslinga rodyti
mažamečiui. Pasak etnologės J.Sadauskienės, „vaikų folkloras turi kelis poetinio teksto suvokimo
lygmenis ir taikymo būdus: vienas – komiškas, ironiškas – paaugusiems vaikams, kitas – tiesioginis
(sąlygiškai pažintinis) – mažesniems, dar tik besimokantiems žodyno, o patiems mažiausiems – tai
tik ritminių sąskambių žaismas“ (Sadauskienė, 2012, 62). Suaugusiųjų vaikams skirtos dainelės,
žaidinimai iš tiesų buvo vienu metu atliekami atsižvelgiant į amžiumi ir suvokimu nevienalytę
auditoriją. Tokiu būdu nelieka abejonių, kad ikimokyklinukų muzikinei veiklai labai tinkamas
metodas – lietuvių liaudies žaidinimų atlikimas įsidainuojant, žaidžiant kasdienėje muzikinėje
veikloje, pramogaujant ir švenčiant. Šiuos kūrinėlius galima skanduoti, rečituoti, dainuoti, atlikti
tiesiog kalbant. Taip lavinami ritmika, koordinacija, dikcija, artikuliacija ir intonacija. Pavyzdžiui:
Žaidinimas įterpiamas į kitą žaidimą. Žaidžiant žaidimą „Plunksnelė“, rato viduryje
pastatomas suolas. Ant jo atsisėda žaidėjas su plunksna rankoje, o kitas žaidėjas klūpo užsimerkęs,
padėjęs rankas ir galvą ant suolo. Grojant muzikai, vaikai eina ratu ištiesę kairę ranką į rato vidurį
(dešinėje rankoje gali laikyti barškutį ar žvangutį). Kol vaikai eina, sėdintis žaidėjas atiduoda kam
nors plunksną. Visi sustoja, paslepia rankas ir sušunka „Jau!“ Klūpėjęs žaidėjas atsistoja ir spėja, kas
turi plunksną. Gali spėti 3 kartus. Jei neatspėja, paguldomas ant suolo ir kitų žaidėjų užkutenamas
(vaikas paguldomas ant suolo ir su ranka braukoma per jo pilvą, krūtinę) dainuojant (laisvai
improvizuojant melodiją) lietuvių žaidinimo (juokavimo) „Džyru džyru“ žodžius: „Džyru džyru
pjausiu, gyvo nelaikysiu, ir rankeles, ir kojeles varnom išdalysiu.“ Prieš žaidžiant galima vaikams
papasakoti, kaip varnos erzina: „Pamačiusi murziną vaiką, varna šaukia: „Mano vaks, mano vaks!“ O
pamačiusi švarų vaiką šaukia: „Varškė, varškė!“

Ruošiantis Pusiaužiemio šventei, ypač tinka žaidinimai ir kita smulkioji tautosaka apie lokius
ir meškas. Ne tik mažą vaikelį tinka jodinti ant kelių, kutenti „pjaunant“ pilvelį, sūpuoti ant rankų,
masažuoti nugarą. Žaisti galima su pliušiniais žaislais, poroje su draugais, sustojus visiems vorele,
sugalvojant imitacinių judesių ir pan.
o Kutenimas, pilvuko masažas: „Dili dili bambą per galinį langą. Pjaus diedukas mešką, duos
Jonukui dešrą. Didelę didelę, mažą mažą.“
o Skausmo užkalbėjimas: „Suku suku, ratu ratu, meškas nagais, vilka plaukais, kiškia taukais!“
o Sūpavimas: „Kėkū kėkū kėkū, vežė meška šėkų. Per medinį tiltą, gelažim paspirtą.“
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o Sūpavimas poroje susikabinus rankų nykščiais: „Kėku kėku varninėku, vežė meška šėkų.
Gelažini kumelaiti, kanapini vuodegaiti. Lap lap lap lap lap lap lap!“
o Masažo žaidinimas, kutenimas: „Eina meškos per kemsynus šliumpu pliumpu, šliumpu
pliumpu. O meškiukai rudnosiukai cigli cigli, cigli cigli.“
o Juokinimas (pirštu badoma vaiko ranka vis aukštyn, kol pasiekiama pažastis, ir tada
kutenama): „Vaikšto meška po laukelį, ieškodama kalto: „Čia kaltas, čia ne, čia kaltas, čia
ne.“ Kaltas, kaltas, kaltas, kaltas...“
o Patarlės: „Sudiev šeškui, sudiev meškai, sudiev ir voverėlei, ir vilko uodegėlei“, „Meškai
juokas, o kiškeliui striokas“, „Kai atšyla, tai ir meška iš laužo pakyla“, „Meška su lokiu
abudu tokiu.“
o Skaičiuotė: „Šliumpu pumpu meškinai, laižo medų dovanai. Kas tuos meškinus nuvys, tas ir
medų išlaižys.“
Dainos teksto vizualizavimas, t.y. vaikams nežinomų žodžių paaiškinimas, rodant iliustracijas,
plakatus, nuotraukas, tikrus daiktus, filmuotą medžiagą ir pan., tinka įvairiais kūrinio mokymo
etapais. Pavyzdžiui, savo praktikoje ypač dažnai naudoju plakatų rinkinius „Pažinkime gyvūnus“ ir
„Lietuvių etninė kultūra“, internete paieškos svetainėse rastus paveikslėlius bei kitą vaizdinę
medžiagą. Muzikinėje veikloje taikau didaktinę priemonę, kurioje sudėtos lietuvių dainos apie
arklius (žirgus, kumeles) „Kumelėlė“, „Ei tu, kiški pamariški“, „Turiu gražią kumelaitę“, „Joja joja
diedukas“, „Kicu kicu bė bė“, „Aš tą pušį kirsiu“ ir kt. ir didelės skirtingų spalvų žirgų, kumelių
nuotraukos, informacija apie jų gyvenimo sąlygas, surinkta tautosaka.
Įtvirtinimo etapo žaidimas „Pritarti vienu ritmu“. Visi vaikai stovi ratu. Skambant žinomai
melodijai, vienas dalyvis pradeda ploti kokį nors ritmą ir akimis užmezga kontaktą su kitu dalyviu.
Šis irgi pradeda ploti ir „mezga“ kontaktą dar su kitu dalyviu ir t.t. Kai visi jau ploja vieningą ritmą,
tuomet galima paspartinti tempą arba ritmą pakeisti ir žaisti iš pradžių.
Vaikų kūrybos skatinimas judesiais ir mimika. Tai užduotis vyresniems darželinukams.
Siekiant šio tikslo, ypač tinka formulinės dainos „Išbėgs pelė iš miško“, „Šuto boba šustinėlį“, „Aš
turėjau gaidelį“, „Slūžinau pas poną“. Pavyzdžiui, lietuvių liaudies dainos „Lietuvos šalelėj“
atskiriems teksto sakiniams (Genys malkas kirto. Šuo indus mazgojo. Katinėlis rainakėlis...) siūlau
skirtingiems vaikams sukurti imitacinių judesių; mums mokantis lietuvių dainos „Ožys ant tilto
stovėjo“ vaikų klausiu: kur pastatytas tas tiltas? Kaip mes jį galime pastatyti salėje? Kur jūs matėte
tikrą tiltą? Ir pan.

Lietuvių dainos „Ožys ant tilto stovėjo“ mokymo akimirkos: tilto statymas, dainavimas užlipus ant tilto-suolo
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Liaudies dainos teksto tęsinys arba kitokios dainos pabaigos kūrimas. Tinka tos liaudies
dainos, kuriose nedaug nežinomų žodžių ir daug veiksmo. Pavyzdžiui, piemenėlių rudeninėms
ganavos pabaigtuvėms išmokus lietuvių dainą „Ožys ant tilto stovėjo“, žiemos palydų Užgavėnių
šventei tai pačiai dainai kuriame tekstą, tik keičiame ožio personažą į ubagą („Ubags ant tilto
stovėjo“). Lietuvių dainų „Išėjo tėvelis į mišką“ arba „Išėjo Cebedinis“ tekste pasakojama apie
šeimynos kelionę į mišką ir pelėdos nušovimą. Mokymo procese galime:
 pasamprotauti, ką žinome apie naudingą paukštį pelėdą, kodėl šeimyna nusprendė nušauti
pelėdą;
 sukurti naują dainos versiją – kas atsitiko, kai šeima „išėjo į mišką, pamatė pelėdą, tačiau ją
ne nušovė, o…?“;
 pratęsti dainą, sukuriant naują pabaigą, pvz., – „suvalgė visa šeima pelėdą ir…“ (ką darė su
plunksnomis? kur dėjo kaulus?) ir pan.
Liaudies dainos iliustravimas. Paprastai tokia menine veikla darželį lankantys vaikai užsiima
vaikų grupėje arba namuose. Muzikinėje veikloje (salėje) galime naudoti jau sukurtus vaikų
darbelius: išdėstyti paeiliui pagal dainos teksto veiksmo eiliškumą, organizuoti darbų parodą,
"televizijos filmą", padaryti koliažą ir pan.
Lietuvių rateliai-dainos, rateliai-žaidimai struktūra yra nuoseklūs, jiems būdinga teksto ir
judesių pasikartojimai, o tekstas nusako veiksmą. Jie nepamainomi tradicinėse lietuvių šventėse, nes
turi simbolinę (saulės, žiedo, vainiko, tilto) reikšmę, juos lengva atlikti didesnėms ir mažesnėms
grupelėms. Vaikams įdomu, jei žinomas ratelis prieš šventę žaidžiamas kitaip, neįprastai. Pavyzdžiui,
lietuvių ratelis „Jurgeli meistreli“ žaidžiamas su muzikos instrumentais, žaidžiant lietuvių ratelį
„Tupi šarka vidury“, centre atsitupia dvi ar trys „šarkos“ ir pan. Vaikams dar įdomiau, jei ratelis
praturtinamas kitais tautosakos ar žaidimo elementais. Pavyzdžiui, prieš ratavimą vaikai pasako arba
atspėja ratelio personažo mįslę, pamėgdžiojimą, išsiskaičiuodami išsirenka atskirus žaidėjus, prieš
rateliui pasikartojant, skanduoja sutartą skanduotę, pabaigoje atlieka gaudymo užduotis ir pan.
Mokydamiesi lietuviškų šokių vaikai geriau pažįsta savo kūną ir naujai suvokia erdvę.
Pedagogui galėtų padėti judesių žaidimai, kai vaikai kūrybiškai mokosi pažinti savo kūną: linguoti,
balansuoti, pasisukti, apsisukti, bėgti, šokčioti, pasilenkti, ropoti ir t.t., judėti erdvėje po vieną,
poromis, po tris, ratu, įstrižai, vorele, susikibus grandinėle, už parankių, keičiant porą ir pan.
Pradžioje galima žaisti individualiai, vėliau – įsiliejant į kolektyvinį šokį ar žaidimą. Pasak K.Orfo
(Carl Orff), individualiems šokio judesiams lavinti, muzikiniams žaidimams ypač tinka mušamųjų
instrumentų akompanimentas, o ne skambanti muzika. Vaikai žaidžia – šoka ir groja – pasikeisdami.
Vėliau vaikai išmokomi susirasti porą, pritaikyti ritminius judesius skambant muzikai. Šventėje šokių
muzika padeda kurti džiaugsmingą atmosferą: ją išgirdę dalis vaikų šoka ekspromtu, kiti jungiasi į
ratelius ar šoka poromis, treti šokčioja ir ploja ar kaip kitaip juda.
Muzikiniai žaidimai su parašiutu, manyčiau, tinka beveik visais lietuviško kūrinio mokymo
etapais, išskyrus koncertinius pasirodymus. Gal būt toks (folkloro ir parašiuto) derinimas gali
šokiruoti ir kelti klausimą, ar galime žaisdami naudoti modernias priemones? Manau, retkarčiais
tokie folkloro elementų įtraukimo į bendrą žaidimo erdvę bandymai galimi, nes „iš tiesų toks
folkloro, tradicinės kultūros vaidmens suvokimas yra būdingas postmoderniam mąstymui, kuomet
jungiamos priešpriešos, derinami iš pirmo žvilgsnio nesuderinami dariniai ir aspektai“ (Trinkūnienė,
2007, 20). Nors pati priemonė (parašiutas) atrodo visai nesuderinama su lietuviška muzika, tačiau
kūrinio mokymo procese gali labai praversti. Jau pats parašiutas vaikams kelia susižavėjimą ir
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entuziazmą. Ir tai – jau pusė darbo, kurį reikia atlikti keliaujant malonumo link. Žaidžiančių vaikų
veiksmai būna susiję su ritminiais ir dažnai koordinuotais judesiais. 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. Sekantį 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) 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 8 skirtingus instrumentus). Vaikai sustoja rateliu
ir 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.
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 Žaidimas „Žvirbliukai“. Parenkame kontrastingą (skirtingo garsumo, greitumo ar tembro)
muziką. Skambant muzikos pirmai daliai, suaugusieji aukštai mojuoja parašiutu, o po juo
šokinėja ir mojuoja rankomis vaikai-žvirbliukai. Suskambus antrai muzikos daliai, vaikai (1
var.) išlenda iš po parašiuto ir tyliai vaikšto, tarsi sėlintų katinas arba (2 var.), atsitūpę po
nuleistu parašiutu, su barškučiais barbena į grindis (“žvirbliukai lesa“).

Parašiuto žaidimai „Ryklys“ ir „Vėjas“.

Sunkiai susikaupiantiems, judriems vyresnio amžiaus darželinukams per muzikinę veiklą tinka
fantų žaidimai. Tai savotiški burtai. O tai, kas dvelkia magija ir burtais, vaikams labai patrauklu.
Bėda ta, kad vaikai labai laukia šio žaidimo ir nenoriai jį baigia. Žaidžiama taip: pedagogas turėtų iš
anksto būti sugalvojęs ir užsirašęs muzikinių, drausmingumą 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“ įsivaizduojamais muzikos instrumentais (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 pirma 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. Ištraukiami visi turimi fantai ir atliekamos
visos parinktos ar sugalvotos užduotys.
***
Etnokultūriniam ugdymui tenka labai svarbus vaidmuo ankstyvajame vaikų amžiuje. Seniau
etnokultūros, tradicinio folkloro perdavėjais, ugdytojais buvo šeima, bendruomenė. Šiandien ypač
svarbus vaidmuo tenka būtent ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurios plačiąja prasme
etnokultūriniame ugdyme atlieka šeimos, bendruomenių funkcijas. Ikimokykliniame amžiuje įgytos
patirtys vaikui labai reikšmingos, jos užsifiksuoja pasąmoniniu būdu. Be to, liaudies kūryboje esama
daug žaidybinių elementų, lengvai tampančių šio amžiaus vaikų neatskiriama dalimi. Jei ugdytojai
geba kompetentingai, žaismingai, kūrybingai išmokyti folkloro kūrinių, formuojamas estetinis
suvokimas, etnokultūrinis praktinis žinojimas, džiaugsmas netikėčiausiose erdvėse atpažinus
anksčiau atliktus kūrinius, kitas folkloro formas.
Be lietuviškų dainų ir ratelių, įtraukę daugiau žaidimų ir kitų smulkiosios tautosakos kūrinių,
padėsime vaikams priimti ir perimti mūsų etninės kultūros apraiškas, kurios išsiskleis kaip vaikų
gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos, darnaus sugyvenimo su kitais, tautos patirties perėmimo ir
prigimtinių galių atsiskleidimo šaltinis.
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