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Pasimankštinkime
Labas rytas. Pasimankštinkime, pasiruoškime darbui

Rytine manksta vaikams
by Trakų kultūros rūmai oficialus

YOUTUBE

Pašildykime balsiuką
.Pašildysime balsiukus smagia nuotaikinga dainele.Pakartokime
ją.

Labas rytas
by Marius Bružas

YOUTUBE

Daina Šalčio natos

Ar prisimenate dainelę apie Šalčio natas? Pasiklausykime ir kartu
padainuokime

Šalčio natos
by Dovilė Pinkevičiūtė

YOUTUBE

Pažaiskime
Žaidėme smagų žaidimą apie kalėdinius varpelius . Gal jums
padės mama, gal tėtis , gal brolis arba sesė. Pamokykite juos ,
manau prisimenate ,kaip smagiai jį šokome 

https://padlet.com/virginijagrigaitiene/Bookmarks
https://padlet.com/virginijagrigaitiene
https://www.youtube.com/watch?v=YkcCPTvs4Jg
https://www.youtube.com/watch?v=zUxlNzaPHNQ
https://www.youtube.com/watch?v=gj6bCJMe6e4


Kal_diniai_varpeliai.wav

PADLET DRIVE

Pajudėkime
Smagi užduotis su sviedinuku . Pažaiskime, ir paritmuokime.

Body and Ball rhythm
by Tuncer Ediz Toksoy

YOUTUBE

Paritmuokim
Gal turite tokį instrumentą ? Jeigu ne , paprašykite mamos
medinės pjausymo lentelės ir dviejų šaukštų . Pirmyn - galima
pradėti . Pirmiausiai išklausykite, po to jau grokite kartu . Sėkmės
.

Элементарное музицирование на ксилофоне. Играем
польку.
by Музыкальная мастерская

YOUTUBE

Atsisveikinimas
Smagu buvo su jumis, vaikučiai, vėl susitikti bent šitaip Tikiuosi,
vaikučiai atliekate mano muzikines užduotis. Ar patiko žaidimai,
dainelės, ritmavimas? . Iki greito pasimatymo!

Žaidimas
Vaikučiams  siunčiu žaidimą apie muzikos instrumentus .
Pabandykite, manau patiks.

Ar pataikysi į muzikos
instrumentus?
Whack-a-mole - Moles appear one at a
time, hit only the correct ones to win.

WORDWALL - CREATE BETTER LESSONS
QUICKER

Paklausykime
Visi labai laukiate švenčių . Šiemet šv.Kalėdos kitokios . Be
šurmulio, smagaus šventimo. Bet turėkime viltį - viskas bus
gerai. Todėl siūlau paklausyti šios melodijos ir pasvajoti, ko
kiekvienas trokštate.
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O Holy Night (Looped Album) • Instrumental Christmas Music
by Soothing Relaxation

YOUTUBE

Pagrokime

 Groti galima ne tik instrumentais , bet ir rankytėm, kojytėm,
liežuvuku, svarbiausia - klausyti muzikos. Sėkmės .

Шумовой оркестр "Новогоднее Веселье" для детей
by Творческая Образовательная Студия

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=XMgxfkwZL4k&fbclid=IwAR16GnmP-ZNH9QU19WFp5Nkw9PDlxydFY_waSZizU2acEPvGwbk7hN9JAIA
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