
STREAM savaitė 
2020.11.23 – 2020.11.27 

Muzika – judesys –spalvos  
 

Tikslas: Susipažinti  su  muzikos, judesio ir  spalvų  pasauliu. 

Uždaviniai: atsižvelgiant gebėjimus 

1. Klausytis klasikinės,  lietuvių liaudies, šiuolaikinės pop. muzikos ir kt., lavinti  
vaizduotę. 

 2. Bandyti  spalvomis, judesiu  perteikti  muzikos nuotaiką, ritmą, tempą. 

3. Gebėti klausantis  kūrinio improvizuoti. 

4. Žinoti, išskirti muzikinius žanrus. 

Eiga: 

 Klausytis  muzikos, supažindinti ugdytinius su muzikos žanrų įvairove (klasikinė, lietuvių 
liaudies, šiuolaikinė populiarioji., rokas, džiazas, relaksacinė ir kt.). Improvizuoti, bandyti 
judesiu (šokis), spalvomis (tapymas, piešimas) perteikti muzikos nuotaiką (liūdna, linksma, 
graudi ir t.t.), ritmą (groti, ploti, belsti ir t.t.), tempą ( greita, lėta). 

Laukiami rezultatai: 

Klausydami  klasikinės,  lietuvių liaudies, šiuolaikinės pop muzikos ir kt., lavins  vaizduotę. 

Bandys  spalvomis, judesiu  perteikti  muzikos nuotaiką, ritmą, tempą. 

Gebės   klausydami  kūrinio improvizuoti. 

Žinos, išskirs muzikinius žanrus. 

Muzikos kūrinių nuorodos: 

Facebook paskyroje - „Želmenėlio muzika“ 

Lietuvių liaudies dainos ir šokiai 

MUZIKA  MM  
SUSIPAŽINIMUIs 

I 



ŠOK, IMPROVIZUOK, KLAUSYDAMAS ŠIOS MUZIKOS.  

-Kokiais instrumentais groja.? 

-Ką  pieštum, klausydamas  šios muzikos? Bandyk nupiešti.. 

Liaudies  instrumentinė muzika    https://youtu.be/snnyZ7-Dj6s 

Kanklių  muzika                     https://youtu.be/iGn25yky7R4 

Kanklių  muzika  ir  debesys    https://youtu.be/W7Bd31c7K30 

Dūdmaišio muzika     ir  vaizdai    https://youtu.be/PcgvIGUaZ-w 

-Kokia  muzika  tau  patiko? 

Įsiklausyk į  gamtos garsus... 

Gamtos  garsai   https://youtu.be/tbCYXk_yYDw 

Patogiai atsigulk  ir  klausyk... 

Relaksinė muzika  https://youtu.be/LsE7sfh28u0 

-Kur  tave  nunešė  muzikos  garsai? 

-Tai rami  ar  linksma muzika? 

-O gal tu  užmigai? 

Muzika ir gamta  https://youtu.be/8Aw6t8xoOtE 

Šiuolaikinė  pop muzika   https://youtu.be/LzbezMNKqwk 

 

A.Vivaldžio „Metų  laikai“    https://youtu.be/yzN7GbnMWgM 

Pasirikti  VIENĄ METŲ LAIKĄ  IŠ CIKLO  

Klausytis kūrinio ištraukos , bandyti  užsimerkus : 

-  Ką  įsivaizduoji, skambant šiai  muzikai, ar atpažįsti, ar girdi 
pasirinkto metų  laiko požymius.?   

-   Kokiom spalvom pieštum , klausydamas  šios  muzikos.? 



 Pabūk  dailininku  ir Skambant  muzikai-,tapyk  akvarele  arba guašu. 
(patartina  A3 formatu)   

 

 

Lietuvių liaudies  rateliai  https://youtu.be/QLNRBsW6MY4 

 

Atkreipti  dėmesį, kokiais  drabužiais  šoka ...(Tautiniais) 

Raštai, skirti tautiniams  drabužiams.   

 

 

 

PABANDYK SUKURTI  RAŠTĄ  IR  TU.... 



 SUSIPAŽINK... 

Čiurlionio dailės kūryba 

Čiurlionio dailė labai originali, pripildyta fantazijos, simbolių, 
formų, įvairių gamtos vaizdų ir muzikinio mąstymo atgarsių.  

.Susipažinti  su  tapyba.. 

Čiurlionis  tapė  ir  kūrė  muziką.  Susipažink... 

  

 

„Šaulys“ (iš ciklo „Zodiakas“) 

Pasiklausyti....  
 

M.K. Čiurlionis     Sonata   „Miške“ https://youtu.be/MzEH7xrmflg 

-  Ką  įsivaizduoji, arba prisimeni  skambant šiai  muzikai.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



 

 



 

Pastaba : Kūrinius klausote pasirinktinai. Tai  rekomenduojame tema, kuri  skatina vaikus 
fantazuoti, kurti, relaksuoti.  Padeda išsiaiškinti, kokios  spalvos  dominuoja, klausantis  
klasikinių, kūrinių. 

Atsiunčiate  video vaizdelį, arba 1-2  nuotraukas.    

   


