
RŪTA BUDINAVIČIENĖ 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Volungėlė" meninio ugdymo mokytoja, 

muzikos mokytoja ekspertė 

 

Idėjos vaikų muzikiniams renginiams. Muzikinė veikla prieš Rasų šventę 

 

Trumpa anotacija: Pristatomas birželio mėnesį (laukiant Rasų-Joninių) muzikinės veiklos 

darželyje planas ir jo įgyvendinimui naudojami metodai. Veiklos planas skirtas vyresnio ir mišraus 

amžiaus vaikų grupėms. 

 

Kūriniai ir idėjos pritaikomos kasdienėje vaikų veikloje grupėje, organizuotoje muzikinėje veikloje 

salėje ar lauke, Rasų (Joninių) šventėje. Tinka mišraus amžiaus vaikų grupei (grupėms). 12 kūrinių 

(nebūtinai visi iš karto) išmokstama per 5-6 užsiėmimus. 

1. Lietuvių l. žaidimas "Tilto sargas" (aprašas kn. "Kai aš mažas buvau. Pavasaris-vasara"). 

Metodika: naudojama priemonė - arka (arba užtverianti kelią tautinė juosta, arba šluota ir 

pan.). 

2. Lietuvių l. daina "Lyja lyja lietus". Metodika: kadangi birželio mėn. dažnai lyja, tikslinga su 

vaikais kalbėti apie vandenį kaip gyvybės nešėją, kur ir kada  galima pamatyti vandenį (rasą, 

lietų, balą, upę, ežerą, jūrą...). 

3. N. Pranevičienės daina "Lyk, lietuti". Metodika: tinka bet kuri kita parinkta daina apie lietų. 

Galima kartoti mažylių dainuotas dainas - išmokti jas visiems. 

4. Judesių kūryba pagal parinktą muziką (pop choro "Upeliukas" CD, Nr.6 "Lietaus lašai"). 

Metodika: galima žaisti su kūno garsais, barbenti ir belsti į aplinkoje esančius daiktus - 

vaizduoti dulksną, grybų lietų, audrą, liūtį ir pan. 

5. Pokalbis "Vandens ženklai lietuvių liaudies ornamentuose".  Metodika: naudojamas 

plakatas "Ornamentai" iš plakatų rinkinio "Lietuvių etninė kultūra", tautinės juostos.  Vaikams 

siūloma plakate surasti vandens ženklus gyvatėlę, spiralę, kryputę, žalčiuką, visiems ore juos 

nupiešti, atspėti pieštą ore ženklą. 

6. Lietuvių l. ratelis "Tyliai gražiai". Metodika: keli vaikai pastatomi kaip kliūtys ir  jie groja su 

akmenukais, kiti vaikai susikabina rankomis į grandinėlę ir kaip upelis vingiuoja tarp 

"akmenėlių". Gali vingiuoti keli upeliai "į jūrą". 

7. Lietuvių l. daina "Žemė kėlė žolę". Metodika: dainos pabaigoje vaikams parodome, kaip 

lenkiamasi su kepure, kaip sveikinantis kilstelėjama skrybėlė. Kalbame apie lietuvių pagarbą 

vyresniam žmogui, pasisveikinimą. 

8. Pokalbis "Kam vyrui reikalinga kepurė?". Metodika: organizuojamas kaip mįslės spėjimas, 

kai vaikai įsimena bent tris kepurės paskirtis. 

9. Lietuvių l. skaičiuotė "Lipo ragana per tvorą".  

10. Lietuvių l. žaidimas "Raganėlė pamotėlė".  Metodika: tai gaudymo žaidimas. 

11. Lietuvių l. žaidimas "Blusa".  Metodika: žaidimui naudojama  šluota arba virvė. 

12. Šokis "Su šluota" (pop choro "Upeliukas" CD, Nr.7 "Mergelė kaip raganėlė", aprašas kn. "Kai 

aš mažas buvau. Pavasaris-vasara"). Metodika: reikalinga šluota. 

 


