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Priemonių įvairovė muzikinėje
ikimokyklinuko veikloje
RŪTA BUDINAVIČIENĖ

Vaiko muzikinė aplinka – tai pa
saulis, su kuriuo vaikas susiduria dar
želyje (muzikos salėje, grupėje, įstai
gos renginiuose), namuose (šeimos
muzikinių tradicijų puoselėjimas,
garsinis technologinis „triukšmas“),
taip pat ir visuomenėje (įvairūs kul
tūriniai renginiai, muzikiniai kon
certai). Tai aplinka, kurioje jis gyve
na, patiria įspūdžių, įgyja muzikinės
patirties. Kartais ši patirtis nėra to
kia įvairi ir vertinga, kokia galėtų būti.
Muzikinio ugdymo teoretikas
Edvinas E. Gordonas, atlikęs ilga
mečius stebėjimus ir tyrimus, pa
brėžia: kuo anksčiau vaikas susi
pažįsta su muzikiniu pasauliu, tuo
daugiau galimybių jis turi vėliau
mokydamasis. Įgimtų muzikinių
gabumų negalime nustatyti net ge
netiniais tyrimais, bet iki 9 metų
galime daryti įtaką ir padėti vaikus
stipriai paveikti muzikine aplinka,
tikslingu ugdymu bei skatinimu.
Ugdymo(si) aplinka supranta
ma kaip erdvė, kurioje vaikai bū
na, ugdosi, bendrauja, kur nuolat
kuriasi tarpusavio santykiai. Tra
diciškai ugdymosi aplinka siejama
su mokyklos kultūros vizualia raiš
ka, t. y. bendru estetiniu įstaigos
vaizdu, ugdymo erdvių, kabinetų,
įrenginių, pritaikytų ugdymuisi
ir hig ienos normoms, ugdymo(si)
priemonių gausa, modernumu ir
pan. Ugdymosi aplinka, be to, sie
jama su ugdymo(si) santykiais, pa
lankaus mokymosi klimato suda
rymu, aplinkos emociniu saugumu.

Tinkamos ugdymosi aplinkos kūri
mą galima laikyti pedagogo profe
sinės veiklos komponentu.
Ikimokyklinės įstaigos muzikos
salėje ar specialiai skirtoje patalpo
je, kurioje pakankamai erdvės rit
mav imo pratyboms ir judesiams,
ugdymo priemonių grupes galėtu
me suskirstyti taip: įranga (skirtin
go aukščio kėdės ar suolai vaikams,
stelažai ar spintos instrumentams
ir priemonėms laikyti), garso lai
kmenos ir atkūrimo priemonės
(stacionari muzikos aparatūra arba
muzikinis centras, garso kolonėlės,
fonoteka), muzikos instrumentai
(klavišinis muzikos instrumentas,
mušamieji ir kiti vaikiški instru
ment ai, pačių pasigaminti skam
bantys daiktai), vaizdinės priemo
nės (plakatai, nuotraukos, žaidimų
kortelės), informacinės priemonės
(kompiuteris, projektorius ir kt.).
Toliau straipsnyje aptarsime fi
zinės ugdymo aplinkos kūrimo
muzikos salėje būdus, priemo
nes ir galimybes. Muzikinė fizinė
aplinka – tai vaikui prieinami mu
zikiniai žaislai, muzikos instru
mentai, jo girdimi muzikos įrašai
ir muzikavimas.

muzikos instrumentai. Paprastai jų
įstaigoje turime po vieną ar kelis.
Vaikai susidomi muzikos instru
mentais, kai patys gali pačiupti juos
ir paliesti, kai patys atranda vieno
ar kito instrumento garsą. Grodami
vaikai susipažįsta su įvairiais garso
išgavimo būdais – mušimu, beldi
mu, pūtimu, braukymu, kratymu
ir kt. Grojant lavėja judesių koor
dinacija, plaštakų bei pirštų mo
torika, tembrinė klausa, ugdomas
ritmo jausmas. Nuo mažų dienų
vaikai mokomi atskirt i muzikavi
mą nuo triukšmo, atrasti kelis gro
jimo būdus tuo pačiu instrumentu,
groti po vieną ir kartu su vaikų gru
pe, akompanuoti, improvizuoti.
Pedagoginiu požiūriu muzika
vimas vertingas tuo, jog vaikai įgy
ja galimybę kūrybiškai reikštis. Tai
didina jų aktyvumą ir poreikį mu
zikuoti. Ne visuomet šis pasitenki
nimas sukeliamas estetinių emoci
jų – tai gali būti žaidimo, pramogos
emocijos. Tačiau ir tokio lygio emo
cijos yra vertingos ir pageidautinos.
Pagrindinis muzikos instru
mentas, kuriuo groja muzikos pe
dagogas, dažniausiai yra pianinas.
Taip pat gali būti sintezatorius, pia
nola, midi klaviatūra, akordeonas,
gitara ir pan.
Muzikos instrumentai, skirti vaikų
Daugumai darželinukų pažįsta
muzikinei veiklai
mi šie mušamieji muzikos instru
Muzikos instrumentas – tai daik mentai:
tas, sukurtas ar modifikuotas muzi •• kuriais beldžiama – lazdelės, ka
stanjetės, kleketas, terkšlė, taba
kai atlikti. Sukurti daiktai – tai specia
las, perkusiniai vamzdžiai;
liai įsigyti (pirkti) meistrų pagaminti
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•• į kuriuos beldžiama – būgnai;
•• kratomieji – marakasai, baršku
čiai (pastaba: galima laikyti prie
lūpų kaip mikrofoną, galima bels
ti į delną, į kelius, koteliu į grindis,
slėpti už nugaros, kelti virš gal
vos ir kt.), žvangučiai, tamburi
nai, tarškalai, lietaus lazda;
•• kuriais braukiama ir pan. – brauk
tės, guiro;
•• kuriais skambinama ir pan. –
ksilofonai, metalofonai arba
atskiros metalofono plokštelės,
varpeliai (pastaba: galima var
peliu moti į orą, pirštu virpin
ti varpelio „širdelę“, naudoti pa
galiuką, laikyti užspaudus delne
ir kt.), trikampiai.
Visi šie instrumentai ypač tinka
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ikimok ykl inukų muzikinei veik
lai: su jais galima žaisti ritmo žai
dimus, pritarti dainos įžangai ar
instrument iniam intarpui, akom
panuoti šokiui (ypač tinka, kai ku
riam nors iš vaikų nelieka šokio
porininko arba vaikas ilgai sirgo ir
nespėjo išmokti choreograf ijos ju
desių), lėlių vaidinimo garsiniam
fonui ir pan. Šiais instrument ais
galima improvizuoti, kurti nau
jus grojimo būdus, nebūtina pa
žinti natas.
Iš pučiamųjų muzikos instru
mentų darželinukas geriausiai yra
susipažinęs su molinukais, švilpo
mis, lūpinėmis armonikėlėmis, dū
delėmis, vandens švilpukais, šiaudo
birbynėmis, pano fleita. Dažniausiai
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juos naudojame pavasario muziki
nėje veikloje, kai parskrenda svetur
per žiemoję paukščiai, laukiama Ve
lykų ir pasibaigia vaikų viršutinių
kvėpavimo takų ligos.
Tokie pedagogai, kaip K. Or
fas, E. Ž. Dalkrozas, M. Montesori,
S. Suzuki, E. Gordonas, be to, Ya
maha mok ykla, E. Velička, V. Kra
kauskaite savo mokymo būduose
išskiria instrumentinio muzikavi
mo vietą bei tolesnę įtaką muziki
nio ugdymo procese. Pagrindinis
dėmesys jų metodikose tenka im
provizacijai, žaidimui, kūrybai bei
ritminiam lavinimui.
Darželinuko muzikinėje veik
loje tiktų šie K. Orfo pratimų su
muzikos instrumentais modeliai:

1) Aidas. Šiose improvizacijose pe
dagogo padainuotai melodijai vai
kai kuria kitokį jos grįžimo va
riant ą – keičia ritmą arba aukštį.
2) Klausimų ir atsakymų pratybos.
Pedagogas pateikia muzikinį klau
simą, o vaikai turi sukurti trum
pą muzikinį atsakymą į šį klausimą
nurodytomis arba savarankiškai
pasirinktomis priemonėmis. Klau
simas visuomet baigiamas domi
nante, o atsakymas – tonika. 3) Pritarimas dainoms. 4) Stipriųjų takto
dalių pabrėžimas instrumentais.
5) Grojimas instrumentų grupėmis,
o ne visiems kartu, taip įsiklausant
į atskirų instrumentų skambesį.
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Žaidimas „Klausimas ir atsa- muzikinio ugdymo galimybės ty
kymas“. Vaikai ir pedagogas sėdi rinėtos A. Katinienės, A. Vaičienės,
ratu. Pedagogas pateikia ritmo ar V. Krakauskaitės, E. Veličkos ir kt.
Rusų sociologo, pedagogo ir vai
melodijos klausimą vaikui iš kai
rės, pastarasis atsako. Tada šis vai ko intelektinės raidos metodo kū
kas užduoda klausimą draugui iš rėjo Pavelo V. Tiulenevo įsitikini
kairės ir t. t. Kiti vaikai tuo metu mu, vaikai iki 1,5–2 metų turėtų iki
sekdami ritmą plekšnoja ranko valios prisižaisti išgaudami įvai
rius garsus iš jų aplinkoje esančių
mis – groja kūno garsais.
Dauguma vaikų iki 3 metų ypač daiktų, iš skirtingo tembro mu
domisi garsu, garsų išgavimo pro zikos instrumentų, o vėliau (iki
cesu. Apie lemiamą ankstyvojo 3 metų) žaisti su tėvais, pedago
amžiaus per iodo reikšmę muziki gais siužetinius garsų žaidimus,
nių gabumų raidai yra rašę Z. Ko pvz., groti vaizduodami striksin
daly, K. Orfas, E. Ž. Dalkrozas, tį kiškį, riaumojantį lokį, staugian
E. Gordonas, B. Teplovas, N. Ve tį vilką, giedantį paukštį (pvz., ku
tlugina ir kt. Lietuvoje ankstyvojo kuojančią gegutę, kalantį genį ir
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lentas yra įgimti. Klausomi kūri dimus, skirtus 10–15 vaikų grupei
niai turi būti instrumentiniai, nes su dviem suaugusiaisiais (muzikos
vokaliniai nukreipia dėmesį ne į pedagogu ir auk lėtoja), pasinau
muziką, o į kalbą. Natūralų trum dojant knygos „Muzikos žaismas.
palaikį vaiko dėmesį patraukia di Ankstyvosios vaikystės muzikos
naminiai niuansai ir tembrų kaita. mokymo programa“ pavyzdžiais.
Žaidimai su pupų maišeliais:
Dainuojant patariama žodžius pa
keisti bereikšmiais skiemenimis – 1. „Bėk ir stok“. Pedagogas ir vaikai
pasiima po maišelį ir skanduoda
la li da ba bum.
mi žaidimo žodžius juda kuria
Toliau pateikiama vaikų gru
nors kryptimi. Sakydami „stop“,
pinei veiklai tinkamų žaidimų su
visi sustingsta, sakydami „op“,
daiktais ir muzikinėmis priemo
pašoka vietoje. Kitoje veikloje sa
nėmis, naudojamų lopšelį lan
kydami „stop, op“, visi numeta
kančių vaikų muzikinėje veiklo
maišelį ant grindų prie savo ko
je. Dauguma jų yra perdaryti iš
jų. Vyresni vaikai gali sugalvoti,
žaidimų, skirtų vaikui žaisti kar
kur žaidžiant gali būti laikomas
tu su suaugusiuoju (mama), į žai

pan.), kaip šokuoja kiškis ir jį pra
deda vytis vilkas ir pan. Taip sklei
sis vaiko kūrybiniai gebėjimai.
Ypač naudingą ir Lietuvoje gan
plačiai paplitusią metodiką, tin
kamą praturtinti lopšelį lankan
čių vaikų muzikinę veiklą, sukūrė
muzikos pedagogikos profesorius
Edvinas E. Gordonas. Jis tyrinė
jo muzikos ugdymo įtaką nauja
gimiams nuo 1 iki 18 mėnesių bei
tų įgūdžių svarbą ir reikšmę vai
kams nuo 18 mėnesių iki trejų me
tų. Metodika siekiama, kad kiek
vieno vaiko audialiniai gebėjimai
būtų nuosekliai lavinami, nes mu
zikiniai gabumai, intelektas, ta

Bėk ir stok

Liet. t. J. Vaišvilienės

 86      
Bė ga me bė ga me,

  

     

op!

Bė ga me bė ga me,

      86      
mes su sto ja me.

Bė ga me bė ga me,

Dailė ir muzika nuo pirmųjų vaiko žingsnių

32

Cy
Dže


 

ci
ri

  

cy,
Hol,

stop!

žas
žas

pe
pe

liu
liu

Mes pa bė ga me,

     



op!

Bė ga me bė ga me,

stop!

    

ma
ma

85     

  

Peliukas

Liet. t. J. Vaišvilienės

5
 8 

Edwin E. Gordon

kas
kas,



Tradicinė / ar. Alison M. Reynols


sle
slė


  

pia
pė

si
si

ka
ka



tės
tės


 

pil
pil

ve.
ve!



S PAU D O S ,
RADIJO IR
TELEVIZIJOS
R Ė M I M O
F O N D A S

maišelis (pvz., po pažastim, ant
pakaušio, ant plaštakos ir pan.).
2. „Peliukas“. Kiek v ien as vai
kas maišelį užsideda ant plaš
takos. Vaikai stovėdami judi
na ranką tekamaisiais judesiais
stengdamiesi, kad maišelis ne
nukristų, ir dainuoja dainelės
žodžius. Baigdami trumpam su
stingsta, pastovi tyliai ir karto
ja. Kitą kartą dainuodami vai
kai mažais žingsniukais bėgioja
ir užbaigdami sustingsta.
3. „Drumbacėlė“. Žaidėjai susėda
ratu. Skanduodami lietuvių skai
čiuotės žodžius, vaikai ploja rit
mą į ant grindų padėtą maišelį. kimą imituojantys judesiai. Paskuti
Plojimai gali būti įvairūs: a) vi nius 4 taktus žuvytėmis vėl beldžia
si takto kirčiai plojami į maišelį į grindis. Galima žaisti prie batuto.
keičiant rankas, b) pirmas kirtis į Šiuo atveju visi susėda ratu ir laiko
maišelį, o antras į grindis, c) plo rankose žuvytes, dainelę pradėdami
jama delnu į maišelį, skanduo ir baigdami visi beldžia į batuto vir
jant „cėlė“, maišelis padedamas šų, o per dainelės vidurį jas kilnoja
prieš draugą dešinėje, skanduo aukštyn ir žemyn. Prieš kartodami
jant „micė a…“, improvizuojama dainelę, vaikai padeda žuvytę į ša
lį ir suploja vadovo grojamą ritmą.
judesiais ir pan.
Kuo mažesni vaikai, tuo mažiau
Žaidimas „Auksinė žuvelė“. Į
saldainių „Tik-tak“ dėžutes įberia turi kantrybės, gebėjimo valingai
me grikių, uždarome ir priklijuoja sukaupti dėmesį. Verta įsigyti mo
me spalvoto lipnaus popieriaus at difikuotų daiktų, skirtų muzikai
raižėlių taip pagamindami žuvyčių. pritarti, žaidimams, ritmui atlik
Žaidėjai iš krepšelio išsirenka pati ti. Jų turėtų pakakti visiems grupės
kusią žuvytę ir laiko rankose (arba vaikams, t. y. apie 20 vienetų. Rit
vienoje rankoje). Dainelės pradžio muoti tinka šios priemonės:
je 4 taktus žuvytėmis visi beldžia į •• akmenukai (mums daužtelint
vieną į kitą tiesiame ir sugniaužta
grindis ir sako „plium“. Dainuoda
me delne, jie skirtingai rezonuoja,
mi antrą dainelės dalį vienu skie
grojama vieną laikant delne, kitu
meniu (pvz., lia, bur, no, ju, vu), visi
daužtelint
smailiu kampu);
ramiai juda po salę. Atliekami plau

•• kaladėlės (gali būti padarytos iš
kalėdinės eglės kamieno, tinka
skirtingo dydžio, galima suskai
čiuoti medžio rieves), medinės
trinkelės;
•• vandens buteliukai (į juos ga
lima įmesti spalvotų akmenu
kų, sukarpytų šiaudelių, sagų,
plastmasinių karoliukų ir pan.,
kad sustiprintų garsą);
•• mediniai šaukštai (gali būti nau
dojami kaip lazdelės, kaip bū
gno pagaliukai ir pan.);
•• pagaliukai, lazdelės (tinka pa
sidarytos iš bambuko, vyres
niems – iš valgyti skirtų kinų
lazdelių);
•• metaliniai dubenėliai (kadangi
beldžiant garsas skardėja, reikia
ieškoti tylesnių grojimo pirštais,
nagais, kokteilių šiaudeliais, pu
pų maišeliais, veltiniu aptrauk
tais pagaliukais ir kt. būdų);

Auksinė žuvelė
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•• kramtomosios gumos dėžutės, •• kūdikių maistelio indelių bū
gneliai;
pripildytos žirnių;
•• dėžutės nuo saldainių „Tik tak“ •• kriauklės, kokoso ir kitų riešutų
kevalai, kankorėžiai (tai vieneti
su grikių kruopom;
niai „instrumentai“);
•• „Kinder surprise“ šokolado dėžu
tės, pripildytos cukraus, ryžių ir •• pupų maišeliai ir kt.
Kartais ieškant netradicinių
žirnių;
•• samteliai iš kūdikiams skirto grojimo būdų galima gauti labai
maistelio indelių (galima naudoti netikėtą rezultatą. Pav yzdžiui,
skalbiamųjų miltelių samtelius); vietoje būgnų imant sportinius
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kamuolius, kūdikių maistelio
indelių būgnelius ir medinius
šaukštus galima keliais būdais ri
tmiškai pritarti šokiui, skamban
čiai muzikai.
Ritmo užduotims tinka naudoti
skambančius „kūno“ instrumentus – tai garsai, išgaunami kūno
dalimis: čepsėjimu lūpomis, švil
pimu, trepsėjimu, plojimu, sprag

