sėjimu pirštais, beldimu, pliauškė
jimu delnais per kelius ir pan.
Žaidimai kūno garsais ritmin
gai judant ir rimuojant žodžius:
Egita pegita cūgita mai, judink
rankas kaip išmanai,
Egita pegita cūgita mai, judink
klubus kaip išmanai,
Egita pegita cūgita mai, judink
pečius kaip išmanai,
Egita pegita cūgita mai, judink
ausis kaip išmanai.
Pirštais pirštais bar bar bar, delnais delnais dar dar dar.
Kumščiais kumščiais dun dun
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dun, o alkūnėm bum bum bum.
Rankom rankom klepu klepu, o
kojelėm trepu trepu.
Pu pu pu lietus prapliupo,
Pu pu pu lašų kaip pupų.
Pu pu pu , pu pu pu,
Linksma pupai po lapu.
Priemonės, skirtos vaikų muzikinei veiklai
Vaikų muzikinei veikl ai tur
tinti, vaikų improvizacijoms, šo
kiams, ritminiams žaidimams
neretai naudojamos įvairios prie
monės. Jas galima pasidaryti pa
tiems. Tinka ir įsigyti žaislai:

•• drugeliai (daromi iš gėlių puo
šybai skirtų drugelių juos įsmei
giant į ąžuolinius kamštelius);
•• gėlės (daromos iš kiniškų val
gyti skirtų lazdelių, žvangučio
ir spalvingos dekoravimo me
džiagos);
•• keraminė višta su skyle dugne ir
kiaušiniai-barškučiai (tinka Ve
lykų, pavasario žaidimams);
•• minkšti pliušiniai žaislai (tinka
vaikų žaidinimams);
•• Vilkelis (tinka burtams, t. y. vai
kams išsiskaičiuoti);
•• prisukama žuvytė (tinka dai
noms ir žaidimams apie upę, žu
vis, ruošiant siurprizus);
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•• arkliukas (tinka piemenų žaidi
mams, ritmavimuoti).
Lietuvių žaidinimai su pliušiniais žaislais (jodinami ant kelių,
supami, linguojami, kilnojami,
baksnojami ir kutenami, atlie
kant „pjovimo“ judesius, žaislai)
tinka jauniausiems ik imok yk
linukams. Vyresniems naudin
gesni žaidinimai be žaislų poro
se, sustojus vorele (masažuojant
draugo nugarą):
Lapatai, lapatai, jojam jojam,
lapatai,
Ant kalniuko, nuo kalniuko, ant
kalniuko, nuo kalniuko, br…
Kėku kėku, veža meška šėkų, per
Molinės tiltą du kubilu miltų.
Kyko kyko, katė pelę tyko.
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Joja joja ponas
Per kukulių tiltą
Su tarbuki miltų.
Tiltas sudrebėjo,
Miltai išbyrėjo.
Bir bir bir.
Upa upa ką čia supa,
Ar čia žirnį, ar čia pupą?
Nei čia žirnį, nei čia pupą,
Tai vaikutį mano supa.
Bėga zuikis per kopūstus,
Šen žiūri, ten žiūri,
Pakudulkšt, pakudulkšt!
Žaidimai su šifono skarelėm
(naudinga žaisti taikant kontrasto
principą – greitai ir lėtai, judėti ir
sustoti, dainuoti ir nutilti; melodi

ja gali būti sunkesnė nei geba pa
kartoti vaikai):
1. „Skambink varpeliu“. Peda
gogas ir vaikai mojuoja skare
le ir dainuoja melodiją neutra
liu skiemeniu (pvz., ma, mo, ba,
bam, ja, no, ku). Trečiai frazei
pasibaigus, pridedami keli vai
kų mėgdžiojimui skirti natų
dariniai (skarelėm nemojuoja).
Dainuodami frazių pabaigą, visi
meta arba mosteli skarelę į vir
šų. Galima atlikti atsiklaupus ir,
mojuojant skarele aukštyn, šok
telėti į viršų.

2. „Svajonė“. Pedagogas ir vaikai
pasiima po dvi skareles, judi
na pečius, nugarą, klubus, ran
kas sėdėdami arba stovėdami ir
dainuoja dainelę neutraliu skie
meniu (pvz., ma, mo, ba, bam,
ja, no, ku). Per pauzes visi giliai
įkvepia ir pūsteli į skareles.
3. „Žvelki į langą“. Pedagogas ir
vaikai laiko po skarelę, juda visu
kūnu „tekamaisiais“ (sunkiais ar
lengvais, greitais ar lėtais) jude
siais ir dainuoja dainelės žodžius.
Kai dainuoja: „Rodyk, pūski,
meski“, judesius atlieka su skarele.
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Skambink varpeliu
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4. „Balta žiema“. Skarelė laikoma
už kampų abiem rankom. Dai
nuodami visi ramiai vaikšto ir
mojuoja skarele. Dainelės pa
baigoje skareles visi pakelia virš
galvos (taip „pasislepia“) ir ta
ria „Baba“. Dainelė kartojama.
Žaidimo pabaigoje klausoma
linksmos muzikos, skarelė su
spaudžiama į „sniego gniūžtę“
ir metama į viršų.
5. „Kirmėlė“. Skarelės už kampų
surišamos į vieną apskritimą.
Vaikai sustoja ratu, abiem ran
kom laiko už skarelės (arba ilgos
virvės) ir ją ritmiškai kelia ir lei
džia į viršų, žemyn (abiem ran
kom kartu arba atskirai) ir dai
nuoja.
Žaidimas „Vabalų orkestras“
su kortelėm. Iš anksto paruošia
mos vabalus ir kitus žolynų gyven
tojus vaizduojančios kortelės (pvz.,
A5 formato laminuoti boružės, bitės,
tarakono, uodo, musės, laumžirgio,
vandens čiuožiko, skruzdėlės, žiogo,
sraigės, drugelio, slieko ir pan. pie
šiniai). Kortelės specialiu kancelia
riniu plastilinu pritvirtinamos prie
salės durų (arba plakato antros pu
sės, išrikiuojamos ant grindų, laiko
mos vadovo rankose). Vaikai pasii
ma po dvi lazdeles ir beldžia ritmą
(kartoja po 2 kartus) sakydami gy
vūno vardą kortelėje: a) kurią rodo
vadovas, draugas, b) kai susitariama
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ji aukš tyn.

groti savarankiškai žiūrint į korte
les iš kairės į dešinę ir pan.
Žaidimas „Sodininkas“ su kortelėm. Žaidimas tinka prieš Rasų
šventę arba mokantis pažinti vais
tažoles, prieš lietuvių ratelius „Ra
dastėlės vidury“, „Sėjau rūtą“ ir
pan. Žaidimas paįvairina bal
so tembro žaidimus. Išrenkamas
Sodininkas (gali būti pedagogas),
vaikai pasirenka po žinomos gėlės
kortelę.
Sodininkas: Man patinka visos
gėlės, bet labiausiai Ramunė.
Ramunė: Oi!
Visi: Kas atsitiko?

ga

ji,

bė ga


       
  
 

ji,

O ta da že myn že myn.

Ramunė: Įsimylėjau.
Visi: Ką?
Ramunė: Dobilą.
Dobilas: Oi!
Visi: Kas atsitiko?.. (Toliau žai
džiama, kol paminimos visos žai
dėjų turimos gėlės.)
Darželio muzikos salėje gali ka
bėti muzikos instrumentus vaiz
duojantys plakatai, turėtų būti
rasta vieta (pvz., salės durys) veik
los temą papildantiems plakatams,
kurie kartkartėm pakeičiami. Dalį
tinkamų plakatų galima rasti pla
katų rinkiniuose „Pažinkime gy
vūnus“ ir „Lietuvių etninė kultūra“.
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Informacinės komunikacinės
technologijos – tai visuma prie
monių ir būdų informacijai kaup
ti, laikyti, apdoroti, pateikti ir
perduoti. Informacinių komuni
kacinių technologijų (IKT) skver
bimasis į kiekv ieną gyvenimo sritį
kelia naujų reikalavimų ir švieti
mo sistemai: mok yklų aprūpini
mas technine ir programine įran
ga, sparčiojo interneto diegimas,
mokytojų kompiuterinio raštin
gumo įgūdžių tobulinimas, infor
macinių sistemų kūrimas įvairiais
lygmenimis ir pan. (Kompiuteriai
mok yklose: kiek ir kaip naudoja
mi?, 2008).
2012 m. Švietimo probl em os
analizėje teigiama, kad Lietuvos
mokyklos, palyginti su EBPO šalių
vidurkiu, ypač prastai aprūpintos
garso bei vaizdo technika ir mo
kymuisi skirta kompiuterių pro
gramine įranga. Per ketverius me
tus padėtis akivaizdžiai pagerėjo.
Šiuolaikinių informacinių komu
nikacinių technologijų (IKT) tai
kymas jau nėra naujiena Lietuvos
ikimok yk l inėse įstaigose: vyksta
pedagogų mokymai, įstaigos ap
rūpinamos (apsirūpina) kompiute
riais ir kita papildoma įranga, ku
riamos įstaigų interneto svetainės,
tvarkoma dokumentacija ir kt.
Vis dėlto darželinukų muziki
nėje veikloje muzikos pedagogai
palyginti retai taiko IKT. Galbūt
dėl to, kad pirmiausia ši įranga rei
kalinga administracijai, priešmo
kyklinio ugdymo pedagogams. Gal
dėl to, kad darželinukų muzikinė
veikla yra labiau orientuota į atliki
mą (dainavimą, grojimą muzikos
instrumentais, ritmiką) ir akty
vų muzikinį procesą su visa vaikų
grupe. O gal muzikos pedagogams

tu grotuvu, 2 belaidžiais mikro
pritrūksta laiko ieškoti muzikos
fonais ir DV pultu, kaina apie
kūrinių, konvertuoti, įrašyti – tam
300 eurų). Tinka renginiams įs
jie neskiria asmeninio laiko, nėra
taigos kieme, mikrorajono šven
įgiję pakankamų IKT įgūdžių, ne
tėms.
turi kompiuterio nei darbe, nei na
2. Nešiojamasis garsiakalbis su mi
muose ir pan.
krofonu, skirtas gidams, moky
Aplinka, kurioje į ugdymo tu
tojams (įkraunamas, USB-MP3,
rinį integruotos technologijos
kaina apie 30 eurų). Tinka vaikų
(kompiuteris, skaitytuvas, spaus
ir pedagogų ekskursijoms, mu
dintuvas, vaizdo projektorius, tele
zikinei veiklai patalpoje ir lauke.
komunikacijos ir internetas) grin
Internetas – bene svarbiausias
džiama veikl a, kuri vadinama
technologiškai turtinga. Mūsų įs informacijos šaltinis šių dienų
taigoje muzikos pedagogų yra tai muzikos mokytojui. Internete ga
komos šios techninės priemonės: lima rasti ar įsigyti natų, fonogra
magnetofonas, kompiuteris (su in mų, vaizdo ir garso įrašų, straips
terneto prieiga), stacionarūs ir mo nių, nuotraukų, informacijos apie
bilūs projektoriai, ekranai, garso ugdymo metodus, muzikinius kū
kolonėlės, skaitmen in is fotoapa rinius ir atlikėjus, koncertų salių
ratas, mobili įkraunama garso ko repertuarus ir pan. Be to, rodo
lonėlė su 2 belaidžiais mikrofonais, me vaikams dainų iš YouTube sve
nešiojamasis garsiakalbis su mi tainės vaizdo įrašus (pvz., nese
krofonu, kompaktinės plokštelės niai atsirado Aistės Smilgevičiūtės
diskai su muzikos įrašais, atmin vaikiškų dainų rinkinio „Tilidū
ties laikmenos. Ypač pagerėjo ren da“ vaizdo įrašai), etnokultūrinių
ginių ir muzikinių veiklų kokybė švenčių įrašus (pvz., „Užgavėnės
lauke, kai įstaiga įsigijo mobiliąją Rumšiškėse“, „Ei šnei“, „Atvely
kolonėlę ir garsiakalbį (žr. nuotr.). kio šventė Plungėje“ ir kt.), švenčių
1. Mobilioji garso sistema (350W ir koncertų darželyje įrašus (pvz.,
su USB-MP3/WMA integruo „Muzika darželyje“), veiklos temai
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Nors mokslinėje literatūroje
nėra vienareikšmio atsakymo, kas
yra mokymo(si) aplinka, visi pa
brėžia didžiulį jos vaidmenį koky
biškam mokinių ugdymui(si). Pa
sak E. E. Gordono, kuo anksčiau
vaikas patenka į turtingą muzikinę
aplinką, juo greičiau jo muzikiniai
gabumai pradeda plėtotis.
Mokytojas bendruomenėje yra
asmuo, kuris tiesiogiai kuria mo
kymosi aplinką. Siekti šio tiks
lo jį įpareigoja nustatyti profe
sinės kompetencijos gebėjimai.
LR švietimo ir mokslo ministro
2007 m. sausio 15 d. įsakyme Nr.
ISAK-54 Dėl mokytojo profesijos
kompetencijos aprašo patvirtinimo rašoma, kad mokytojas (be iš
vardytų kitų) turi būti įgijęs infor
macinių technologijų taikymo ir
ugdymo(si) aplinkų kūrimo pro
fesines kompetencijas, nuolat pro
fesiškai tobulėti.
Galima pritarti ekspertų nuo
monei, kad palankios sąlygos ug
domajai aplinkai įgyvendinti įma
nomos tik tuomet, kai užtikrinami
patys svarbiausi komponentai, t. y.
pedagogo kūrybiškumas (neatski
riant kompetentingumo), tėvų są
moningumas, tarpinstitucinis, as
meninis ir kt. bendradarbiavimas
bei valstybės parama.

tinkančias koncertų ištraukas, se nuotraukas, lankstinukus, pateik
nosios animacijos filmus ir kt.
tis, veiklos analizę ir kt.), straips
Užsienyje labai populiarūs spe nių muzikine tema, tėvams skirtą
cial iai kūdikiams ir ikimok yk „Mamos mok yklą“ su lietuviškais
linio amžiaus vaikams sukurti la žaidinimais ir mažyliams tinkan
vinamieji filmai iš „Baby Einstein“, čiomis dainomis, vaikų minčių
„Classical Baby“ serijų. Didžiulis jų apie muziką, vykusius renginius,
privalumas – garso takelyje įrašy šventinių renginių scenarijų ir, ži
ti klasikos „aukso fondo“ muzikos noma, nuotraukų. Teigiamą įvaiz
kūriniai, minimali komunikacija, dį formuoja ir plačias muzikinės
vaizdai ir objektai parinkti iš šio sklaidos galimybes teikia antrus
amžiaus vaikams artimos aplinkos. metus veikianti įstaigos svetainė
Ikimok yk l inės įstaigos privalo Facebooke.
turėti internetines svetaines. Dau
***
gelyje jų galima rasti renginių nuo
traukų galerijas, retai – įvykusių LITERATŪRA IR INTERNETO NUORODOS
renginių aprašymus, nuotraukų 1. Burškaitienė R. Ugdomosios aplinkos tradicinėje Lietuvos ikimokyklinėje įstaigoje:
komentarus. Be šventinių renginių
ekspertinis vertinimas, 2011
nuotraukų, įstaigos interneto sve 2. Europos Sąjungos socialinio fondo finansuotų mokymų „Šiuolaikinių
informacinių technologijų taikymo galimybės ugdymo procese“ medžiaga, 2010.
tainėse gali būti skelbiama ir mu 3. Mokymo(si) aplinka XXI amžiuje. – Švietimo problemos analizė birželis Nr. 7 (71), 2012.
zikos mokytojo veik lą atspindinti 4. Pedagogo kompetencijų tobulinimas integruojant informacines komunikacines
technologijas į ugdymo procesą. Vilnius, 2007.
informacija. Pavyzdžiui, mūsų įs
5.
Reynolds
Alison M., Valerio Wendy H. ir kt. Muzikos žaismas. Ankstyvosios
taigos svetainėje www.volungele.lt
vaikystės muzikos mokymo programa, 2004.
galima rasti renginių, teminių 6. Тюленев П. В. Знать ноты – раньше, чем ходить, или как развивать и чему
обучать вашего будущего музыкального гения? Некоторые материалы систе
savaičių, projektinės (tarptauti
мы МИР. http://www.7ya.ru/article/Kniga-Znat-noty-ranshe-chem-hodit-ili-kaknės, respublikinės, miesto ar įstai
razvivat-i-chemu-obuchat-vashego-buduwego-muzykalnogo-geniya/
gos) ir muzikinės veiklos „pėdsa 7. http://mediapro.lt/muzikos-instrumentu-naudojimas-pamokoje/
kų“ (veiklos organizavimo planus, 8. http://www.classic-music.ru/music.html

