
                                                                       Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis                                                                                           2019 - 2020 m. m.            
MUZIKA     Mokytoja Sigita

                           Kovo 30 d. – balandžio 3 d. mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas 

I klasė II klasė III klasė IV klasė
MUZIKOS KALBA DAINUOJANTYS NYKŠTUKAI STYGINIAI 

INSTRUMENTAI
SUGRĮŽTANTYS 
GIESMININKAI

1.Prisiminsi natų vertes;
2.Pakartosi išmoktą dainelę;
3.Ritmuosi išlaikydama(s)duotą tempą. 

1.Susipažinsi su trijų nykštukų 
aprašymais. Apsvarstysi, kokios
nuotaikos muzika tiktų kiekvieno 
nykštuko charakteriui sukurti;
2.Sekdamas muzikiniu žemėlapiu 
išklausysi „Nykštukų“ muzikos.
3. Ritmuosi, solfedžiuosi.
4. Išmoksi padainuoti dainą „Dideli 
nykštukai”.

1.  1. Susipažinsi su styginiais 
muzikos instrumentais.
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1.Išklausę įrašus gebės 
pamėgžioti 2-3 paukščių 
balsus.

2. Mokės padainuoti lietuvių
liaudies dainą apie paukštį.

1. VEIKLA
Pakartok nateles:
Aštuntinė - ti
Ketvirtinė – ta
Pusinė- taa
Pauzė – ša
Atlik ritminius pratimus. Gali atlikti visus 3 
pratimus gali pasirinkti 1.

https://www.youtube.com/watch?
v=4vZ5mlfZlgk&list=RDCMUCjUxQg9cHiOYqaR
dtZ6pfoQ&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=cHad-

1. VEIKLA
Kas nepažįsta mažų žmogeliukų  - 
NYKŠTUKŲ! Niekas jų nematė, 
tačiau visi apie juos girdėjo pasakų, 
dainų, eilėraščių.
SUSIPAŽINKIME

 PIRMASIS NYKŠTUKAS
Žilagalvis nykštukas gyvena prie 
seno kelmo. Niekas nežino, kiek jam
metų. Neprisimena ir jis pats. 
Kiekvieną rytą nykštukas pamerkia 
akį tekančiai saulei, paima dažų 
kibirėlį ir skaisčiai raudona spalva 

1. VEIKLA
Atidarę  nuorodą  išklausykite
muzikos  pavyzdžius  ir  į
muzikos  sąsiuvinį  parašykite
kokie instrumentai groja. 
 
https://create.kahoot.it/details/
kartojimas-4-klasei/ffaca616-
a2bf-4771-97ca-7c9a4f86ae98

2. VEIKLA

Išklausysikite  orkestrą  ir
solistus

1. VEIKLA

Kartu su grįžtančiais 
paukščiais pasidžiauk 
bundančia gamta ir 
paklausyk kompozitoriaus 
ANTONIO VIVALDI 
koncerto „PAVASARIS“ (iš
ciklo „Metų laikai“)
https://www.youtube.com/
watch?v=l-dYNttdgl0

2. VEIKLA
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I5AJT0&list=RDCMUCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfo
Q&index=2

https://www.youtube.com/watch?
v=rf5rcXhGPps&list=RDCMUCjUxQg9cHiOYqaR
dtZ6pfoQ&index=3

2. VEIKLA
Atlik įsidainavimo pratimus.
https://www.youtube.com/watch?
v=3eT2NoTYwNA&feature=youtu.be&t=14

3. VEIKLA
Pakartok dainelę „Nupiešiu Lietuvą”

https://www.youtube.com/watch?v=y7EB0FW-1Ac

UŽDUOTIS: parašyti sąsiuvinyje vieną ketvirtinę, 
vieną aštuntinę ir vieną pusinę natą. Atliktą darbą 
nufotografuoti ir atsiųsti į elektroninį paštą muzikos 
mokytojai Sigitai Serbentienei
sigita.serbentiene@gmail.com

dažo žemuoges.

Kaip manai, koks šis nykštukas? 
Kokia muzika tiktų perteikti jo 
charakterį?
Rimta, rami, baikšti tingi?

 ANTRASIS NYKŠTUKAS
Nykštukas trolis gyvena Norvegijos 
kalnų urvuose. Tai stipri ir klastinga 
būtybė. Tačiau trolis neliečia tų, 
kurie kalnuose nešūkauja, nelaužo 
medžių šakų, neridena akmenų

https://www.youtube.com/
watch?v=v7JpATsdakY

Muzikos sąsiuvinyje 
parašykite koks orkestras 
atlieka muzikinius kūrinius ir 
kokiais instrumentais groja 
solistai. Kai kurių instrumentų
pavadinimų galite nežinoti,  
tai pabaigoje įrašo 
pasitikrinsit klaidas.

3. VEIKLA

Smagiai pasikartokite ritmiką,
kurią jau mokėmės. Tarkite ta,
ti ir belskite pirštų galiukais.
 https://www.youtube.com/wa
tch?v=WIxq-1a_810

4. VEIKLA

Solfedžio  (dainuoti  su  natų
pavadinimais)
https://www.youtube.com/
watch?v=YN5vsSitLK0
Solfedžiuok  keletų  kartų!
Jauskis tikras muzikantas!

5. VEIKLA

          Dainuok ir išmok
https://www.youtube.com/
watch?v=y7EB0FW-1Ac

Paklausyk paukščių balsų.
https://www.youtube.com/
watch?v=KYVy-DTN488

https://www.youtube.com/
watch?v=YSdXdJVZzV8

3. VEIKLA

GRĮŽTANTYS PAUKŠČIAI 
DŽIUGINA MUS SAVO 
MELODIJOMIS, O KAD MŪSŲ 
DAINOS GRAŽIAU 
SKAMBĖTŲ – 
PRASIDAINUOKIME

https://www.youtube.com/
watch?v=3eT2NoTYwNA

4. VEIKLA

Išmok dainelę apie gandrą 
(dainoje minima Čiabata – 
itališka duona. 
https://www.youtube.com/
watch?v=AbhWikpck0o

5. VEIKLA

Gandras nuplasnojo nes 
kažkas suplojo. Atlik ritmo 
pratimus. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=aXZWgOf2lSA
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Kaip manai, koks šis nykštukas? 
Kokia muzika tiktų perteikti jo 
charakterį?
Baugi, įkyri, gąsdinanti, drąsi.

 TREČIASIS NYKŠTUKAS

Tukas – linksmas nykštukas. Visą 
dieną jis žaidžia, mėgaujasi saulės 
spinduliais ir kartu su vėju švilpauja 
smagią dainelę. Jei kada nors matei 
švytinčią pievą, tai ir buvo nykštuko 
Tuko namai. 

Kaip manai, koks šis nykštukas? 
Kokia muzika tiktų perteikti jo 
charakterį?

Nupiešk šį nykštuką savo 
sąsiuvinyje. Jis pašėlęs, linksmas, 
nerūpestingas.

Klausyk muzikos

UŽDUOTIS:  Nupiešk  vieną
styginį  muzikos  instrumentą
savo sąsiuvinyje. Nevertinama

UŽDUOTIS:Įrašti garso 
įrašą, kaip pavyko 
pamėgžioti paukščių balsus. 
O gal pavyks surengti 
paukščių pokalbį su šeimos 
nariais? Įrašyti į mobilų 
telefoną. Įrašą atsiųsti į 
elektroninį paštą muzikos 
mokytojai Sigita 
Serbentienei 
sigita.serbentiene@gmail.

O dabar galima ir pajudėti. 
Išmok šokio judesius kurie 
sužavėjo visą Europą. 

https://youtu.be/
JmZLSJO3YkA



https://klase.eduka.lt/teacher/
publisher/material/open/task/

9778/68?
teachingToolId=189&teachingGroup

Creation=0&lesson=5590

Kūrinyje 3 kartus girdėsi nykštuko 
melodiją. 

Atkreipk dėmesį, kad melodija 
kaskart skamba vis kitaip.
Klausydamas įsivaizduok, vaidink, 
ką veikia nykštukai.

https://klase.eduka.lt/teacher/
publisher/material/open/theory/
7260/68?
teachingGroupCreation=0&lesson=5
590&pageFlip=57

2. VEIKLA

Dainavimas. Pasimokyk šią dainą.

https://www.youtube.com/watch?
v=gsiHb_3Cx4w

3. VEIKLA
Solfedžiavimas. Solfedžiuok nateles,
stenkis tiksliai intonuoti.
https://www.youtube.com/watch?
v=g_lcb0qL_q0&list=PLpJgzG28h-
dTzr2pofsvQKZeS9fqo11iS&index=
4
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https://www.youtube.com/watch?
v=vrPp01NoUHA&list=PLpJgzG28
h-
dTzr2pofsvQKZeS9fqo11iS&index=
2

4. VEIKLA
Ritmavimas. Ritmuok, išlaikyk 
pulsą. (galima ploti, belsti).

Užduotis: Sukurk ritmo pratimą, 
kuris tiktų trečiajam nykštukui. 
Nepamiršk, trečias nykštukas 
linksmas ir išdykęs. Gali naudoti 
savo pasigamintus mušamuosius 
muzikos instrumentus. Savo 
kompoziciją pademonstruok šeimos 
nariams. Nevertinama.

Konsultacijos mokiniams penktadienį Balandžio 3 
dieną 12 val. Zoom platformoje.

Konsultacijos mokiniams 
penktadienį Balandžio 3 dieną 12 
val.20 min.  Zoom platformoje.

Konsultacijos mokiniams 
penktadienį Balandžio 3 dieną
12 val. 40 min. Zoom 
platformoje.

Konsultacijos mokiniams 
penktadienį Balandžio 3 
dieną 13 val.
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