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Muzika yra menas, tiksliai išdėstytas laike. 
Jos elementai – ritmas ir tonas – yra tarsi sąmoningai skirti vaiko emocijoms, 

protui ir kūnui sužadinti.
Savo ritmu, garsais ir tonais muzika sukuria ryšius, kurie lavina vaiko intelektą, 

todėl jis greičiau mokosi ir įgyja naujų įgūdžių. 
Ši meno rūšis veikia ne tik protą ir pirmuosius kalbinius įgūdžius,

bet ir pagerina fizinį vystymąsi. 

Kūno perkusija –
tai muzika, kuriama naudojant savo kūną; ji sujungia fizinę energiją, matematiką, 

reikalauja maksimalaus susikaupimo, atsakingumo, pasitikėjimo vienas kitu.

Socialiniai-emociniai gebėjimai –
vaiko gebėjimas išreikšti ir valdyti emocijas, vaiko ryšiai ir žaidimai su aplinkiniais, 

vaiko identitetas, pasitikėjimas savimi, vaiko asmenybė,
kuri lemia mąstymą, jausmus ir elgseną. 

Šių gebėjimų grupei priklauso ir vaiko gebėjimas bendradarbiauti ir 
spręsti problemas bendraujant su kitais. 



RITMAVIMAS BE NATŲ
PRIEMONIŲ GAMYBA



RITMAVIMAS BE NATŲ





ŠOKIS „ŠOKIO SALA“





PRIEMONĖS RITMAVIMUI „ATKARTOK“











RITMAVIMAS SKIEMENIMIS





MUZIKAVIMAS POPIERIAUS LAPU
„PLOK, PLOK, PLOK“





MUZIKINIS ŽAIDIMAS
„KELIONĖ TRAUKINUKU“





ŠOKIS „MUZIKINIAI KUBAI“





ŠOKIS 
„ŽAISK, SKAIČIUOK IR 

ŠOKINĖK“



ŠOKIS „ŽAISK, SKAIČIUOK IR ŠOKINĖK“ 
DARŽELIO KIEME







PROJEKTO DALYVIŲ MINTYS (REFLEKSIJA)

Ajus: „Man patiko groti, žaisti, ploti, keisti šokio vietą. Patiko ,,groti“ popieriaus lapais. Buvo 

linksma, jaučiausi puikiai. Smagiai lauke šokinėjome į lankus“

Ugnė: „Labiausiai man patiko atlikti ritmą rankomis į stalo paviršių“

Tajus: „Labiausiai patiko šokti kvadrate. Bijojau, kad suklysiu – ir vos nesuklydau (juokiasi), nes 

skubėjau“

Rusnė: „Man labiausiai patiko „voro tinklas““

Aleksandras: „Viskas buvo normaliai. Jaučiausi natūraliai. Nieko labai daug ten sudėtingo nėra, bet 

žinote: labiausiai man patiko šokti ant kubų ir ploti“  ,,groti“ popieriaus lapu“



PROJEKTO DALYVIŲ MINTYS (REFLEKSIJA)

Joris: „Labiausia patiko šokti, ,,groti“ popieriaus lapu ir šokinėti į lankus. Jaučiausi gerai, norėjau 
šokti kuo ilgiau“

Faustas: „Labai patiko šokti lauke ir ,,groti“ popieriaus lapu. Jaučiausi gerai, norėjau groti dar 
ilgiau“

Sofija: „Buvo smagu šokti, ,,groti“ popieriaus lapu, fotografuotis ir filmuotis. Labiausiai patiko 
šokti kvadrate su lankais ir kubais. Buvo linksma“

Jokūbas: „Viskas labai patiko: ,,groti“ popieriaus lapais, šokti kvadrate, ant „kubų traukinuko“ ir su 
raidelėmis. Jaučiausi gerai ir linksmai“

Gabija: „Man labai įsiminė veikla su kubais, buvo linksma, kūnas išsijudina: turi ploti – nors 
pavargsti, bet turi daug jėgų. Man patiko dar šokti kvadrate, su lentelėmis, ant kurių buvo 

užklijuotos raidės. ,,Groti“ popieriaus lapu nepatiko, nes susilamdęs lapas skleidžia nemalonų 
garsą“
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