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Sveiki, vaikai,
Su jumis sveikinasi muzikos mokytoja 
Diana.

Gegužės mėnuo - Šeimos mėnuo. 
Pirmąjį gegužės sekmadienį 
sveikinome savo mylimiausias 
mamytes ir močiutes su Mamos diena, 
gegužės 15 d. minėjome Šeimos dieną, 
pirmąjį birželio sekmadienį 
sveikinsime visus Tėčius ir Senelius.

Tad kviečiu paklausyti ir pasimokyti 
dainelių bei šokių, skirtų šeimai.



https://youtu.be/xJnecyT3RIg

Nubudo jau Saulelė

https://youtu.be/xJnecyT3RIg
http://www.youtube.com/watch?v=xJnecyT3RIg


https://youtu.be/-IStMmFo7yw

Šviečia saulytė

https://youtu.be/-IStMmFo7yw
http://www.youtube.com/watch?v=-IStMmFo7yw


Graži mūsų šeimynėlė
Šiandien susirinko.
Sėdi mūsų šeimininkė 
Už stalelio linksma.

Priedainis
Su rankelėm pliaukšt pliaukšt
Su kojelėm taukšt taukšt.
Labas rytas jums jums,
Vakarėlis mums mums.

Graži mūsų šeimynėlė



Graži mūsų šeimynėlė

https://youtu.be/tlwKHzytPjg

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


Kviečiu paklausyti kaip šis šokis skamba atliekamas lietuvių 
liaudies instrumentu - kanklėmis

https://soundcloud.com/user-399156182/grazi-
musu-seimynele

1. Graži mūsų šeimynėlė
Šiandien susirinko.
Sėdi mūsų gaspadorius
Už stalelio linksmas.

2. Graži mūsų šeimynėlė
Šiandien susirinko.
Sėdi mūsų gaspadinė
Už stalelio linksma.

Pr. Su rankelėm pliaukšt, pliaukšt,
Su kojelėm taukšt, taukšt,
Labas rytas Jums, jums,
Vakarėlis mums, mums. (2x2)

Muzikos įrašas:

https://soundcloud.com/user-399156182/grazi-musu-seimynele
https://soundcloud.com/user-399156182/grazi-musu-seimynele


Prisiminkime ir pakartokime daineles, 
skirtas Mamytėms

https://drive.google.com/open?id=17iBR-hydjY2plwcqq5t3Cqc6Of-nAStaB-pSypvuHJg

https://drive.google.com/open?id=17iBR-hydjY2plwcqq5t3Cqc6Of-nAStaB-pSypvuHJg


Paklausykime “Mėlynos dainos”, skirtos Mamytei
1. Ar žinote kokia spalva
Yra pati gražiausia?
Galiu iš karto atsakyt,
Jeigu manęs paklausia:

Pr. Tai mėlyna lyg sapnas,
Lyg tvenkinys pakalnėj,
Tarsi mamytės akys,
Kai žiūri šitaip švelniai. (2 k.)

2. Ar žinote kokia spalva
Yra pati gražiausia?
Galiu iš karto atsakyt,
Jeigu manęs paklausia:

Pr. Tai mėlyna lyg upė,
Lyg vasaros padangė.
Tarsi mamytės akys,
Taip mylimos ir brangios.

Autorės Jurgos Šeduikienės dainos įrašas:

https://soundcloud.com/user-399156182/m
elyna

https://soundcloud.com/user-399156182/melyna
https://soundcloud.com/user-399156182/melyna


Kviečiu paklausyti dainos
"Šimtą metų jie kartu"

https://youtu.be/7cJb7bQ4idk Autorė Laura Remeikienė

https://youtu.be/7cJb7bQ4idk
http://www.youtube.com/watch?v=7cJb7bQ4idk


Mažiausius vaikučius kviečiu paklausyti lopšinės
- A-A, A-A PUPA, KAS TĄ PUPĄ SUPA?

https://youtu.be/TiRf93mo8qo

https://youtu.be/TiRf93mo8qo
http://www.youtube.com/watch?v=TiRf93mo8qo


Kviečiu paklausyti Ingos Šeduikienės dainos Močiutei.

Daina močiutei

Muzikos įrašas: 
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com
/486948476/cedbcc809936b85ff06a90279778e
f9a/Daina_mo_iutei.mp4?fbclid=IwAR04rOH
2MOvaOuJ6frxpj1apClBrd5ArXvdTPovZ0cXbu
e8qbObgWuYY3LM

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/486948476/cedbcc809936b85ff06a90279778ef9a/Daina_mo_iutei.mp4?fbclid=IwAR04rOH2MOvaOuJ6frxpj1apClBrd5ArXvdTPovZ0cXbue8qbObgWuYY3LM
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/486948476/cedbcc809936b85ff06a90279778ef9a/Daina_mo_iutei.mp4?fbclid=IwAR04rOH2MOvaOuJ6frxpj1apClBrd5ArXvdTPovZ0cXbue8qbObgWuYY3LM
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/486948476/cedbcc809936b85ff06a90279778ef9a/Daina_mo_iutei.mp4?fbclid=IwAR04rOH2MOvaOuJ6frxpj1apClBrd5ArXvdTPovZ0cXbue8qbObgWuYY3LM
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/486948476/cedbcc809936b85ff06a90279778ef9a/Daina_mo_iutei.mp4?fbclid=IwAR04rOH2MOvaOuJ6frxpj1apClBrd5ArXvdTPovZ0cXbue8qbObgWuYY3LM
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/486948476/cedbcc809936b85ff06a90279778ef9a/Daina_mo_iutei.mp4?fbclid=IwAR04rOH2MOvaOuJ6frxpj1apClBrd5ArXvdTPovZ0cXbue8qbObgWuYY3LM


Dainelė “Močiutė”

https://youtu.be/RAoYPFaVOiw Autorė I. Bakšė

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


Dainelė “Pas Močiutę, Pas Senelį”
Priedainis
Pas močiutę, pas senelį
Taip gera pas juos pabūti. 2x

Močiutė mūsų nuostabi ir gamina ji labai skaniai.
Senelis kalba apie planetas ir įvairiausias detales.

Priedainis
Pas močiutę, pas senelį
Taip gera pas juos pabūti. 2x

Aukštais, vingiuotais takeliais važiuojame pas juos,
Kur mažas jų namelis randasi miškuos.



Ši dainelė skirta pačioms brangiausioms 
močiutėms ir brangiausiems seneliams 

https://youtu.be/qlFu-idgi9I

http://www.youtube.com/watch?v=qlFu-idgi9I
https://youtu.be/qlFu-idgi9I


Dainos įrašas: Karaoke:

Kviečiu paklausyti dainos Tėčiui:
“ Tėti, visada būk šalia”

https://youtu.be/--jLThZly1I https://youtu.be/rKGeKDmyofw

https://youtu.be/--jLThZly1I
http://www.youtube.com/watch?v=--jLThZly1I
http://www.youtube.com/watch?v=rKGeKDmyofw
https://youtu.be/rKGeKDmyofw


Padainuokime kartu linksmą dainą
“Tėtės ūsai”

https://youtu.be/PlQrnqzMZMk

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


O dabar kviečiu pašokti!
Išmokime vaikų polką

https://www.canva.com/design/DAD6wVye3FA/J6KSW6A27yZ0tLeCBmOcHg/vie
w?utm_content=DAD6wVye3FA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&
utm_source=viewer

https://www.canva.com/design/DAD6wVye3FA/J6KSW6A27yZ0tLeCBmOcHg/view?utm_content=DAD6wVye3FA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAD6wVye3FA/J6KSW6A27yZ0tLeCBmOcHg/view?utm_content=DAD6wVye3FA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAD6wVye3FA/J6KSW6A27yZ0tLeCBmOcHg/view?utm_content=DAD6wVye3FA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer


Prisiminkime mūsų darželio pernai per Šeimos 
šventę šoktus šokius

Įrašas:

“Kviečiam mamą ir tėvelį”:

Mes sustojam į ratelį,
Kviečiam mamą ir tėvelį.

Tūpki, stoki, nusijuoki
Ir jau kitą pamyluoki.

Muzika ir žodžiai V. Leigienės

https://youtu.be/pLkVTQydifM

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


Prisiminkime mūsų darželio pernai per Šeimos šventę 
šoktus šokius

“Eikš ir Tu’:
Šokam šokam rateliu 
garsiai trepsim bateliu, 
Eikš ir tu, eikš ir tu 
Patrepsėsime kartu. 

Plojam plojam katutes 
Keliam saulėn rankutes 
Eikš ir tu, eikš ir tu 
Mes paplosime kartu. 

Bus ratelyje šilčiau 
Jei sustosime arčiau, 
Bus ratelyje gražiau 
Jei sustosime toliau. 
Eikš ir tu, eikš ir tu, 
Mes pašoksime kartu.

Įrašas:

https://youtu.be/k9tI4nptjBs

http://www.youtube.com/watch?v=k9tI4nptjBs
https://youtu.be/k9tI4nptjBs


Prisiminkime mūsų darželio pernai per Šeimos 
šventę šoktus šokius

Šilumai gražumai pavasarėlio,
Šilumai gražumai pavasarėlio.

Priedainis
Čia didi, čia maži
Čia vidutiniai         x2 (plojame)

“Šilumai gražumai Pavasarėlio”

https://youtu.be/iWFGIane3Yg

http://www.youtube.com/watch?v=iWFGIane3Yg
https://youtu.be/iWFGIane3Yg


Paklausykit Džimbos vaikų atliekamos 
dainos “O mes vaikai”

https://youtu.be/WHtQJ0ZQj7Y

https://youtu.be/WHtQJ0ZQj7Y
http://www.youtube.com/watch?v=WHtQJ0ZQj7Y


Paklausykite, kaip pianinu groja
penkiametė mergaitė

https://youtu.be/JEBPsUcGjTc

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


Paklausykite, kaip armonika groja
berniukas

https://www.facebook.com/vanmeir.quentin/videos/2993326354023091/

https://www.facebook.com/vanmeir.quentin/videos/2993326354023091/


Nuoširdūs muzikiniai linkėjimai visoms 
gražioms ir nuostabioms šeimynėlėms!

Labai jūsų visų pasiilgau. Būkime visi sveiki.
Tikiuosi, kad greitai pasimatysime!

Jūsų meninio ugdymo mokytoja
- Diana  :)


