
„Senelis Šaltis ir vasara“ 
 
 

Šiaurės ašigalyje ryte atsikėlė Senelis Šaltis, savo trobelėje. Pasirąžė, pasižiūrėjo pro langą, 
pamatė besimankštinančius ant sniego pingvinus. 

  o   Pingvinų mankšta: apšilimo judesiai pėdai, nugarai, pečiams, rankoms. 

  o   Pamatė baltąsias meškas - folklorinis šokis „Meškutė". 

Senelis Šaltis prisiminė sapnavęs keistą sapną: žolę žaliuojančią, žodį vasarą. O kas tai yra jis 

nežino. Sugalvojo senelis keliauti pas vaikus pasiklausti apie vasarą. Pradėjo krauti žaislus į maišą. 

Pirma įdėjo kareivėlį. 

    o   Kareivėlio judesiai ratu - aukštas paprastas žingsnisPo to į maišą įdėjo mašinytę, arkliuką. 
    o   Mašinytės judesys - trepsimasis žingsnis, susikabinus poroje vežimėliais. 
    o   Arkliuko judesys - aukštas bėgamasis žingsnis pavieniui. 
 Užsidėjo Senelis dovanų maišą ant pečių ir brenda per pusnynus pas vaikus. 
    o   Brenda Senelis - dideli pritupiamieji žingsniai su įtūpstu. 
    o   Elnias padeda seneliui — ristūno žingsnis. 
    o   Ridenasi nuo kalno Senelis - ridenasi vaikai ratu. 
    o   Su slidėm čiuožia - valso ritmu, vaizduojant slydimą. 
    o   Susistabdo didelę mašiną-aukštas ir liaunas bėgamasis žingsnis poroje,susikabinus 
vežimėliais. 
Atkeliavo Senelis i vaikų darželį, vaikai suplojo rankomis išvydę Senelį. 
    o   Šoka aplink Senelį - folklorinis šokis „Šokinėkit berniukai". 
 Sušilo bešokdamas Senelis ir apalpo. Atvažiavo greitosios pagalbos mašina. Išlipo gydytoja ir 
išdalino po porciją ledų Seneliui ir vaikams. Vaikai atidavė savo ledus seneliui. Senelis atsigavo ir 
pradėjo pasakoti vaikams apie stebuklingą varveklių sodą šiaurėje. 
   o   Varvekliai - improvizacija varveklių tema (ploni, stori, dviese varveklių kompozicijos, tirpsta, 
dūžta). 
Dabar Senelis paprašė vaikų, kad parodytų jam vasarą. Vaikai su Seneliu nubėgo i mišką. 
   o   Eina mišką - dvigubas žingsnis, plojant rankom. o   Pamato varlę - 
dainelė ir šokis apie varlę. 
   o   Pamatė voverytę ant šakos - liaunas bėgamasis žingsnis, susikabinus poroje krcpšeiiu 
(gali būti šokis „Gintariniai riešutai"), 
 Pamato paukščiukus-smulkus bėgamasis žingsnis tempiant pirštukus (gali būti šokis 
„Žvirbliai"). 
   o   Pradėjo lyti lietus - garsiniai lietaus judesiai su rankomis (gali būti šokis„Lietaus lašiukai") 
   o   Pamato gėles ir drugelius - improvizacija drugelių tema (iš kokono išsirita spalvotas 
drugelis ir skraido nuo žiedo ant žiedo, nešdamas žiedadulkes. 
Senelis Šaltis prisiminė, kad jam laikas keliauti namo: laukia pingvinai ir meškos, reikia 
pagaminti naujų dovanų - žaisliukų. 
   o   Fotografuojasi su vaikais Senelis - keturios nuotraukos, keičiant keturias pozas visai klasei. 
Atsisveikina vaikai su Seneliu Šalčiu pamojuodami jam rankytėm. 
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