Mūzikas nodarbības plāna paraugs 2-3 gadu vecumposmam
Tēma: Ziemas prieki
Mērķis: Turpināt rosināt bērnu aktīvu līdzdalību, sadarbību un uzmanības noturību muzikalitātes
attīstības sākumposmā.
Uzdevumi:






Vingrināt skanīgu balsi re-la apjomā izdziedot patskaņus un atdarinot putnu čivināšanu
Radīt priekšstatu par dažādu kustību izpildīšanu rotaļā ar auduma sniega pikām.
Vingrināt klausīšanās prasmi atpazīstot putniņa un kaķa balsi video “Los sonidos de
animales” www.dziesmasberniem.lv sadaļa muzikas klausīšanās.
Vingrināt ritma instrumentu spēlēšanas iemaņas, radot prieku tempa un dinamikas
variācijās (skaņdarbs “Marry had a little lamb”).
Mudināt bērnus būt draudzīgiem, lai veidotos pozitīvas uzvedības kompetence
sadarbojoties ar bērniem un skolotājiem kopīgās rotaļās (“Mūsu aplis” un video deja “Ko
lai ziemā dara” www.dziesmasberniem.lv sadaļas CD un dejas).

Didaktiskie materiāli:





Balts agroplēves gabals, lai zem tā var palīst attiecīgais bērnu skaits.
Rotaļlieta putniņš un kaķis.
Auduma sniega pikas divos grozos.
Divas kastes ar šeikeriem un kociņiem, arī šo instrumentu attēli ar uzrakstītiem
nosaukumiem.

Instrumentu kartes www.dziesmasberniem.lv sadaļa instrumentu spēle
Nodarbības gaita:
1.Skolotāja sagaida bērnus pie mūzikas zāles durvīm dziedot “Labdien” dziesmiņu.
www.dziesmasberniem.lv CD “Pasaulē populāras bērnu dziesmas latviski”

2.Ar dziesmiņu “Mūsu aplis” izveido apli, turoties pie lecam’gumijas. Nobeigumā visi apsēžas
atpūsties uz paklāja.
Priekšplānā ir koka egle – dekorācija, zem kuras agroplēves “’kupenā” noslēpts putniņš, kaķis un
sniega pikas. Skolotāja vērš uzmanību eglei un sniega kupenai. Aicina bērnus apsēsties uz
paklāja un dziedāt dziesmu par Ziemu –
3.“Tā kā mīļu ciemiņu. Bērni gaida ziemiņu. Ziemiņu. Ziemiņu. Bērni gaida ziemiņu.”
Visi skanīgi jautā: “Kas paslēpies sniedziņā?”. Aizklāj acis ar plaukstām un skaita 1, 2, 3, - latviski,
krieviski.
Atskan putnu čivināšana un no sniega kupenas “izlido” putniņš.
4.Dziesma “Atlido putniņš” notis www.dziesmasberniem.lv sadaļā dziesmas.
Skolotāja jautā: Kas izbiedēja putniņu? Kaķis? Dzied pantu par kaķi, klausoties kaķa ņaudienus.
Putniņu un kaķi aicina atpazīt video “Los sonidos de animales” www.dziesmasberniem.lv
(sadaļa muzikas klausīšanās).
Skolotāja aicina atkal aizklāt acis ar plaukstām un skaitīt angliski 1, 2, 3.
No kupenas izņem instrumentu kartes. Noskaidro kas tie ir. Tad visi spēlē jautrā orķestrī.
Skolotāja rāda attiecīgo instrumentu karti, kuram ir jāspēlē
6. Instrumentāls divdaļīgs skaņdarbs “Marry had a little lamb”.
No kupenas izņem sniega pikas. Skolotāja improvizēti dzied: Es varu, es varu sniega piku
šūpot….ripināt, paslēpt, augšā mest, pie vaiga pieglaust, pie zemes nolikt…..katrā nodarbībā
pievieno jaunu darbību, ko darīt ar sniega piku. Nobeigumā vienmēr sauc: Varu pikoties!
6.Rotaļa ar sniega pikām.
Skolotājas ar bērniem tur lielu agro plēves audumu.
Šūpo to, attēlojot vēja skaņas. Skolotājas, skaitot no 1-5, iemet auduma vidū no vates un
agroplēves taisītas “’sniega pikas”.
Dziesma “’Ko lai ziemā dara?” Atskaņo dziesmas pavadījumu, bez vārdiem. Skolotāja dzied
tikai pikošanās pantu CD “Ziemassvētku rotaļas un dejas” (sadaļa CD )
www.dziesmasberniem.lv
1.Ziema, ziema ko lai ziemā dara 2x Visi šūpo pikas agroplēvē.
Pikojamies! Jā! - visi uzmet pikas gaisā, lai tās izripotu uz grīdas, atlaižot rokas no agroplēves
auduma. Skolotāja satin audumu un aicina bērnus rotaļām ar sniega pikām.
Starpspēle dziesmā - visi pikojas un rotaļājas ar pikām.

2.(Uz mūzikas pirmās daļas, skandinot kora runā: “’saliec, saliec visas pikas grozā!”, bērni salasa
pikas grozā, sit plaukstas un priecājas. Rotaļu spēlē 3 reizes. Atkal iztin un turas pie auduma,
iemet tur pikas, šūpo mūzikas ritmā, izmet gaisā, pikojas, salasa grozos.
7. video deja “Ko lai ziemā dara” www.dziesmasberniem.lv (sadaļas CD un dejas).
Dziesma beidzas visiem apguļoties uz paklāja. Īsos vārdos skolotāja ar bērniem atsauc atmiņā
“’Ko mēs šodien darījām”.
Visi apsēžas un kustinot rādītājpirkstus nodzied atvadīšanās dziesmu:
Tik tak tik tak pulkstenītis steidzas dziedāšana beidzas.Attā!

