Vaikai prasidėjo
Vasaris, paskutinis žiemos
mėnuo, pasidžiaukime žiema!
Padainuokime dainelę „Vilkas ir 7 ožiukai“
Nuoroda mokymuisi: (15) Vilkas ir 7 Ožiukai - YouTube
Dainelės tekstas:
1. Seną pasakų namelį gaubia sutema,
Septyni maži ožiukai žaidžia su mama.
Naktys šaltos, naktys ilgos, stūgauja šiaurys,
Pro langelį žiūri vilkas beldžias į duris.

2. Me-e-e! Užteks žiūrėti, bėki, vilke, tu,
Nes gali nebesuspėti susirinkt dantų.
Bėkite greičiau, vaikučiai, smailint ragelius,
Šiąnakt vilkui, tam besočiui, oi, kad klius, tai klius.

Pr. Mama, muški vilką,
Muški vilko kailį pilką.
Mama, ir mes rageliais
Trenksim vilkui į dantis

3. Byra stiklas, traška durys, triukšmas net klaiku...
Tai ožkelė susidūrė su piktu vilku.
Ne, nenori vilkas pilkas grįžti į namus,
Oi, tai bus kautynės ilgos, oi tai mūšis bus.

Aū, įleisk, ožkele,
Aū, man širdį gelia.
Taip tave myliu,
Kad apsakyt negaliu.

4. Taip sugedo vilkui ūpas, taip širdy graudu.
Sėdi rūškanas prie upės be šešių dantų.
Sėdi piktas, susimąstęs, liūdi iš širdies,
Kur reiks aukso susirasti, kas dantis sudės?

Stenkimės, kad vaikai dainuotų kartu su nurodyta dainele! Kai išmoksite, pabandykite dainuoti su fonograma - (15)

Vilkas ir 7 ožiukai (karaoke).avi - YouTube
Kaip mokytis dainelę nurodyta - Priedas1

Vaikai pasigaminkime muzikos instrumentą namie!
Nuoroda: (12) Instrumentų gamyklėlė | Kastanjetės - YouTube
Pasižiūrėkime filmuką Vilkas ir 7 ožiukai!
Nuoroda: (15) Vilkas ir 7 oziukai - YouTube

Meninio ugdymo užduotys vaikams (3-5 metų) nuotoliniu būdu!

Priedas 1
Kaip vaikams padėti išmokti daineles?
•

Visų pirma pasakykite vaikui-vaikams pirmąją eilutę

Pvz.: Seną pasakų namelį gaubia sutema.
•

Tada lėtai pabandykite atkartoti pirmąją eilutę kartu su savo vaiku.

Muzikos tekstas prasideda nuo – Seną pasakų namelį gaubia sutema.
Svarbu

Stenkitės, kad eilutės kartojimas be muzikos atitiktų ritmiką kokia yra originalioje dainelės
versijoje.
Kai vaikui jau sekasi ištarti, mokykitės antrąją eilutę, tada sujunkite išmoktas dvi eilutes ir
pabandykite ritmiškai ištarti.
Sekantis žingsnis vėl tas pats su sekančiomis dvejomis eilutėmis.
Tada įjunkite vaizdo įrašą, kuris nurodytas nuorodoje, ir stenkitės pagal muziką padainuoti
išmoktus žodžius.
Po to stenkitės sujungti visas keturias eilutes, ir posmelis išmoktas!
Tada pagal tą pačią mokymosi struktūrą mokykite vaiką ištarti priedainio tekstą.
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