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Sveiki, vaikai, 

Su jumis sveikinasi muzikos 

mokytoja Diana. Tikiuosi, 

kad pasiilgote muzikos 

pamokėlių ir dainelių. 

Aš jūsų labai pasiilgau. 

Todėl siunčiu muzikinius 

linkėjimus ir kviečiu kartu 

pamuzikuoti. 

 



Eilėraštis “Saulutė” 
1. Saulute, saulute, 

Saulute šviesi. 

Mes laukėm šiltutės 

Dienelės visi. 

Sušilus ţemelė 

Paţadins visus 

Ir dţiugins kiekvieną, 

Ir kvies į laukus. 

2. Saulute, mieloji, 

Tu švieski skaisčiau, 

Paţadink ţemelę, 

Lai bunda greičiau. 

Lai puošias gėlynai 

Rausvais pumpurais, 

Lai čiulba paukšteliai 

Graţiausiais balsais. 

 

3. Paukštelių balseliai 

Skambės šakose. 

Ropos boruţėlė 

Gėlių ţieduose. 

Ţiedeliai, drugeliai, 

Ţolytė ţalia. 

Bėgiosim po rasą 

Basi pievele. 

Autorė: 

Danguolė Dubinienė 

 



Pasisveikinimas 
1. Pabudo jau saulutė po nakties, 

Tuoj savo spindulius danguj išties. 

Pramerkite, vaikeliai, akeles, 

Pajudinkite kojas, rankeles! 

 

Priedainis 

Draugui akį pamerk, pamerk 

Ir šiandieną neverk, neverk, 

Dainą smagią dainuok, dainuok, 

Ir linksmai nusijuok: 

Cha cha cha... ! 

 

2. Ko reikia, kad prasminga būt diena, 

Gerų darbų ir nuotykių pilna. 

Tik vieno gero ţodţio, šypsenos 

Ir širdyse gerumas suliepsnos! 

 

Priedainis 

Draugui akį pamerk, pamerk 

Ir šiandieną neverk, neverk, 

Dainą smagią dainuok, dainuok, 

Ir linksmai nusijuok: 

Cha cha cha... ! 

 
Ţodţių ir muzikos autorė: 

Inga Šeduikienė 

 



Pasisveikinimas 
Pakartokime judesius ir kartu padainuokime! 

 

https://youtu.be/RqjFE7_DifE  https://youtu.be/uYs6WWrsR5s  

https://youtu.be/RqjFE7_DifE
http://www.youtube.com/watch?v=RqjFE7_DifE
https://youtu.be/uYs6WWrsR5s
http://www.youtube.com/watch?v=uYs6WWrsR5s


O dabar pažadinkim saulytę 
Kviečiu kartu padainuoti “Geltoną dainelę”. 

 

 

 

1. Labas rytas, labas rytas, 

Kelkis jau, saulyte, 

Kelkis jau, saulyte, 

Imsime šukas, pinsim tau kasas. 

 

Priedainis 

Lylia lia, lylia lia 

Bus labai graţi diena. 

Lylia lia, lylia lia 

Graţi diena! 

 

2. Labas rytas, labas rytas, 

Keliasi saulytė, 

Keliasi saulytė. 

Pievoje basa, prausiasi rasa. 

Priedainis 

Lylia lia, lylia lia 

Bus labai graţi diena. 

Lylia lia, lylia lia 

Graţi diena! 

 
Ţodţių ir muzikos autorė: 

Neringa Lapinskienė 

 



“Geltona Dainelė” 

https://youtu.be/We-glHiCVME  

http://www.youtube.com/watch?v=We-glHiCVME
https://youtu.be/We-glHiCVME
https://youtu.be/We-glHiCVME
https://youtu.be/We-glHiCVME


Kviečiu pažaisti su saulės zuikučiais 
Video iš “Spinduliukų” grupės pasirodymo darţelio “Varpelis” 40-ojo jubiliejaus šventės: 

https://www.youtube.com/watch?v=FS5jSDhL6Ds 

http://www.youtube.com/watch?v=FS5jSDhL6Ds
https://www.youtube.com/watch?v=FS5jSDhL6Ds


saulės zuikutis 
1. Kas šiandien iš ryto 

Mus visus prikėlė, 

Kas miške sušildė 

Maţą boruţėlę? 

 

Kas drugelio sparną  

Spalvomis nudaţė 

Kas gėlėms darţely 

Šiltą laišką rašė? 

 

Priedainis 

Saulės saulės saulės zuikutis 

Maţas gelsvas vasaros vaikutis 

Saulės saulės saulės zuikutis 

Tiesia man savo šiltą rankutę. 

2. Kas rūkų karolius 

paryčiais išdraikė 

Kas ţydroj padangėj 

Debesis nuvaikė? 

 

Kas šile iš uogų 

Virė šarkoms košę? 

Kas nosytę riestą 

Strazdanėlėm puošė? 

 

Priedainis 

Saulės saulės saulės zuikutis 

Maţas gelsvas vasaros vaikutis 

Saulės saulės saulės zuikutis 

Tiesia man savo šiltą rankutę. 

 
Ţodţių ir muzikos autorė: 

Inga Šeduikienė 

 



Saulutė kaip mamytė mus šildo ir glosto. Savo spindulėliais saulutė sušildo ir 

piemenėlius, kurie, išginę anksti ryte gyvūlėlių bandą, taip kviesdavo saulutę 

užtekėti: 

Saulele, motule, 

Uţtekėk, uţtekėk, 

Saulele, motule, 

Uţtekėk, uţtekėk, 

Mes maţi piemenėliai 

Mūsų trumpi kailinėliai. 

Šalta, mumi šalta… 

Muzika ir ţodţiai: 

Lietuvių liaudies 

https://youtu.be/5p0ZgR1eVo0  

https://youtu.be/5p0ZgR1eVo0
http://www.youtube.com/watch?v=5p0ZgR1eVo0


Ar teko girdėti, 
kad saulelė turi 
savo avelę? 



Saulelės Avelė 
Kviečiu kartu paganyti saulelės avelę! 

1. Saulelė motulė ganė po pievą 

Sidabro avelę baltą kaip sniegas. 

Po ţalią ţolyną, po ryto rasą 

Sušildė saulelė avelę basą. 

Po ţalią ţolyną, po ryto rasą 

Sušildė saulelė avelę basą. 

 

Priedainis 

Lylia lylio, lylio lylio, 

Lylia lylio, avelė ralio! 

Lylia lylio, lylio lylio, 

Lylia lylio, avelė ralio! 

2. Saulelė motulė debesį barė 

Lietučiui pilkučiui saulelė tarė: 

Pagirdyk, pagirdyk, ţalią ţolelę, 

Nuprauski, nuprauski mano avelę. 

Pagirdyk, pagirdyk, ţalią ţolelę, 

Nuprauski, nuprauski mano avelę. 

 

Priedainis 

Lylia lylio, lylio lylio, 

Lylia lylio, avelė ralio! 

Lylia lylio, lylio lylio, 

Lylia lylio, avelė ralio! 

 
Ţodţių ir muzikos autorė: 

Inga Šeduikienė 

 



Saulelės avelė 

https://www.youtube.com/watch?v=hP30lLG5fdU 

http://www.youtube.com/watch?v=hP30lLG5fdU
https://www.youtube.com/watch?v=hP30lLG5fdU


Ar ne laikas 
pašokti? 



Pašokime 
1. Eikš pašoksime smagiai 

Palinksėsime ţvaliai. 

Tai kairėn, tai dešinėn 

Galvele linguokim vėl. 

Tai kairėn, tai dešinėn 

Galvele linguokim vėl. 

2. Eikš pašoksime smagiai, 

Rankom mokime ţvaliai. 

Pučia vėjas neramus, 

Suka didelius sparnus. 

Pučia vėjas neramus, 

Suka didelius sparnus. 

Ţodţiai C. Peters, Liet. l. melodija 

 

 

3. Eikš pašoksime smagiai 

Patrepsėkime ţvaliai. 

Šokime aukštyn, ţemyn, 

Kaip kiškeliai vis greityn. 

Šokime aukštyn, ţemyn, 

Kaip kiškeliai vis greityn. 



Pašokime 
Įrašas: Judesių pamoka: 

https://www.youtube.com/watch?v=-8xxwsM_IRk https://youtu.be/evq-9ZA_0ZE  

http://www.youtube.com/watch?v=-8xxwsM_IRk
https://www.youtube.com/watch?v=-8xxwsM_IRk
https://www.youtube.com/watch?v=-8xxwsM_IRk
https://www.youtube.com/watch?v=-8xxwsM_IRk
https://youtu.be/evq-9ZA_0ZE
https://youtu.be/evq-9ZA_0ZE
https://youtu.be/evq-9ZA_0ZE
http://www.youtube.com/watch?v=evq-9ZA_0ZE


Šis šokis skirtas vyresnių grupių vaikams, bet gali šokti visi norintys. 

 

Sukasi ratelis 

https://www.youtube.com/watch?v=64hi1b-O0tc 

http://www.youtube.com/watch?v=64hi1b-O0tc
https://www.youtube.com/watch?v=64hi1b-O0tc
https://www.youtube.com/watch?v=64hi1b-O0tc
https://www.youtube.com/watch?v=64hi1b-O0tc


Šis šokis skirtas patiems mažiausiems, bet gali šokti visi 

norintys. 

 

Šį ratelį kviečiu šokti su pačių pasigamintomis saulytėmis.  

Muzikinis įrašas: 

https://www.pakartot.lt/album/mazyliu-dienos/sukasi-ratelis2 

 

 

https://www.pakartot.lt/album/mazyliu-dienos/sukasi-ratelis2
https://www.pakartot.lt/album/mazyliu-dienos/sukasi-ratelis2
https://www.pakartot.lt/album/mazyliu-dienos/sukasi-ratelis2
https://www.pakartot.lt/album/mazyliu-dienos/sukasi-ratelis2
https://www.pakartot.lt/album/mazyliu-dienos/sukasi-ratelis2


Sukasi ratelis 
1. Sukasi ratelis, šypsosi saulelė. 

Sukasi ratelis, šypsosi saulelė. 

 Šoku aš, šoki tu, 

 Šokime visi kartu. 

 Šoku aš, šoki tu, 

 Šokime visi kartu. 

Vėl sustojam į ratelį 

Ir dainuojame dainelę. 

Vėl sustojam į ratelį 

Ir dainuojame dainelę. 

 

2. Sukasi ratelis, šypsosi saulelė. 

Sukasi ratelis, šypsosi saulelė. 

 Ploju aš, ploti tu, 

 Plojame kartu. 

 Ploju aš, ploti tu, 

 Plojame kartu. 

Vėl sustojam į ratelį 

Ir dainuojame dainelę. 

Vėl sustojam į ratelį 

Ir dainuojame dainelę. 

 3. Sukasi ratelis, šypsosi saulelė. 

Sukasi ratelis, šypsosi saulelė. 

 Moju aš, moji tu, 

 Ir mojuojame kartu. 

 Moju aš, moji tu, 

 Ir mojuojame kartu. 

Vėl sustojam į ratelį 

Ir dainuojame dainelę. 

Vėl sustojam į ratelį 

Ir dainuojame dainelę. 

 

Muzika ir ţodţiai: 

Ingos Gučienės 

 



Tek saulelė 
1. Tek saulelė pro kalnelį, 

Ţiūr mergelė pro langelį. 

Tek saulelė pro kalnelį, 

Ţiūr mergelė pro langelį. 

 

Priedainis 

Susitiko graţi pora: 

Motiejukas su Barbora. 

Susitiko graţi pora: 

Motiejukas su Barbora. 

 

P.S. Šokėjų ir daininkų vardus galima keisti - į savo, mamos ir 

tėčio, sesutės ar broliuko. 

Muzika ir ţodţiai: 

Liet. liaudies 

 



Tek saulelė 

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

http://www.youtube.com/watch?v=hzEXFWfYHbw
https://www.youtube.com/watch?v=hzEXFWfYHbw


“Tek saulelė” judesių pamoka: 

https://youtu.be/ZlKzcDlSwsE  

http://www.youtube.com/watch?v=ZlKzcDlSwsE
https://youtu.be/ZlKzcDlSwsE


šokis “Oira” 
Kviečiu kartu su Lietuvos ansamblio šokėju Modestu pasimokyti ir pašokti šokį 

,,Oira" (iš LRT Įdomiosios pamokos, 04.15, trečiadienis, 13  val.). 

https://www.youtube.com/watch?v=sU-T-6Ezf8E 

https://www.youtube.com/watch?v=sU-T-6Ezf8E
https://www.youtube.com/watch?v=sU-T-6Ezf8E
https://www.youtube.com/watch?v=sU-T-6Ezf8E
https://www.youtube.com/watch?v=sU-T-6Ezf8E
https://www.youtube.com/watch?v=sU-T-6Ezf8E
http://www.youtube.com/watch?v=sU-T-6Ezf8E


Nuoširdūs muzikiniai linkėjimai! 
 
Labai jūsų pasiilgau. Būkime visi sveiki. 
Tikiuosi, kad greitai pasimatysime! 
 
Smagaus laiko muzikos šalyje, kur visada 
šviečia ir šildo saulutė. 

Jūsų meninio ugdymo mokytoja 

- Diana  :) 


