Laba diena, „Pipiro“ bendruomene.
Mano pasiūlymas šią savaitę yra susipažinti su K.Sen Sanso „Žvėrių karnavalu“. /you tube “ŽVĖRIŲ
KARNAVALAS“-Švietimo aprūpinimo centras, knygelė su paveikslėliais/
https://www.youtube.com/watch?v=7SjagpXeNhM /. Tikiu, kad daugeliui tai žinomas, ar bent jau
girdėtas kūrinys, bet vaikams įdomus ir duodantis neribotas galimybes vaikų kūrybiškumui ugdyti,
įvairiapusiškai veiklai namuose su tėveliais. Įdėjas siūlysiu sunkėjančia tvarka ir patariu apsiriboti
viena pjese per dieną, bet veiklos užteks tikrai ne vienai dienai. Taigi – Introdukcija ir Karališkasis
Liūto maršas.

*Pasikalbėkite su vaiku apie žvėrių karalių liūtą. Kaip jis riaumoja? /labai sveika balso lavinimui,
kalbos padargų stiprinimui; plačiai išsižiokite, giliai kvėpuokite, garsiai riaumuokite/. Kaip liūtas
sėdi? Jogos poza“liūtas“.
http://www.jogoskelias.lt/joga/asanos-17/lt/simhasana-----liuto----poza-536.html
Ši poza labai naudinga viso kūno stiprinimui, puiki akių mankšta, padeda
skaudant gerklei ir t.t.
Liūtas priklauso kačių šeimai, padarykite katės pozą, kačiukų nagučių
mankštelę/ stiprina pirštukus, lavina smulkiąją motoriką/.Vaikai yra ne kartą

tai darę, pabūkite jų mokiniais, jiems tai labai patiks. Kai kurių, net vyresnių vaikų silpni pirštukai.
*Klausome kūrinio. Vaikštome ropom ir pagal muziką vaizduojame liūto karaliaus eiseną. Kaip
išdidžiai kilnoja letenas, purto karčius /o gal leteną?/. Leiskite sau ir vaikui improvizuoti, pajudėkite.
*Pažiūrėkite filmuką apie Simbą. O po to vėl pasiklausykite kūrinio.
*Nupieškite liūtą ir jo šeimą. Galima piešti klausantis muzikos.
*Koks liūto kailis? Švelnus, šiukštus, glotnus? Šiltas ar šaltas? Lieskite namuose įvairius paviršius,
daiktus, rūbus /lietimo pojūtis treniruoja smegenų centrus/. Įvardinkite pojūčius, kuo daugiau
būdvardžių, plečiasi vaiko žodynas.
*O kur liūtai gyvena? Afrikoje. Koks pirmas garsas? AAAAAA. Garsiai, stipriai išsižiojant. Kokia tai
bus raidė? Užrašome raidę, parodome pirštukais, sudėliojame iš pieštukų. Iš ko dar galime ją sudėlioti?
Kokiomis spalvomis nupiešti? Vyresni ir kitas raides pažįsta. Ir t.t.
* O kokius šokius Afrikoje žmonės šoka? Kokiais instrumentais groja? Kokias dainas
dainuoja?/youtube.Miriam Makeba/ https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY
Vietoje būgnų galima groti stalo paviršiumi, kėdės atlošu, apverstu dubeniu, šaukštais, pieštukais ir
pan. Skirsis tembras, garsas. Paleiskite vaizduotę, eksperimentuokite, kurkite. Patys pasidarykite
muzikos instrumentus iš to, ką turite namuose. Marakasus iš butelių, dėžučių į kuriuos galima įpilti
kruopų ir pan. Pasigaminkite ksilofonus iš riešutų.
Perpjaukite kokoso riešutą pusiau, išskaptuokite vidų –
puikiai skamba. Ar skiriasi tembras nuo graikinių riešutų?
Puiki knygelė “Muzika kiekvieno rankose”. Pavartykite
youtube, rasite daug puikių įdėjų.
Tai neįkainuojamos patirtys vaikų kūrybiškumo,
išradingumo ugdymui, mąstymo lavinimui, pasaulio
pažinimui.
*Nepamirškite vis pasiklausyti Liūto maršo.
Paįvairinimui duokite paklausyti kito kūrinio, ar atpažins,
kad tai ne Liūto maršas.
*Prisiminkime lietuvių liaudies dainas apie katytes, kurias vaikai moka, kitus gyvūnus.
/youtube.lietuvių liaudies dainos vaikams/
*Aktuali tema – virusas visame pasaulyje. Geriau apie tai ramiai kalbėti su vaikais, nei tylėti.
Paieškokite žemėlapyje, kur yra Afrikos žemynas. Ten labai karšta. O kur šalta? Kaip ten dainuoja,
groja? https://www.youtube.com/watch?v=wsl-KHGe4Kk&list=RDwsl-KHGe4Kk&index=1

