
PATVIRTINTA 

Zarasų meno mokyklos direktoriaus 

2015-11-05 įsakymu Nr. V-48 

 

ZARASŲ MENO MOKYKLOS 

PRADINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO 

PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (toliau – Programos) 

paskirtis – užtikrinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybę bei sudaryti palankias sąlygas 

sistemiškai plėtoti pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių vaikų ir jaunimo iki 19 metų 

(specialiųjų poreikių – iki 21 metų) muzikos kompetencijas. 

2. Programos rengimo principai: 

2.1. individualizavimo – orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, 

individualią gabumų raidą; 

2.2. šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės; 

2.3. kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, atsakomybės už savo 

mokymąsi prisiėmimas, taip pat meninės raiškos pasiekimų pristatymo visuomenei gebėjimai. 

3. Programos trukmė – 4 metai. 

4. Vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. 

5. Programai įgyvendinti naudojamos mokymosi priemonės: mokinio pasirinktas muzikos 

instrumentas, fortepijonas arba pianinas, garso klausymosi įranga, metronomas, kompiuteris su 

interneto prieiga, rašymo lenta, vaizdo projektorius, knygos ir kt. 

 

II SKYRIUS  

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR STRUKTŪRA  

 

6. Programos tikslas – suteikti mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir 

įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. 

7. Programos uždaviniai:  

7.1. plėtoti mokinių meninius ir kūrybinius gebėjimus; 

7.2. sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias muzikinio 

ugdymo formas; 

7.3. formuoti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis; 

tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą. 

8. Programų turinys orientuojamas į mokinio amžių atitinkančių ir visuomenės kaitą atliepiančių 

kompetencijų ugdymą. Ugdymo turinys konkretinamas, išskiriant Programos ugdymo turinio 

dalykus. 

9. Įvertinus individualią mokinio brandą, gebėjimus ir pasiekimus gali būti koreguojama ugdymosi 

pagal Programą trukmė ir mokiniai priimami į vyresnių mokymosi metų grupę. 

10. Programas sudaro branduolio dalykai ir pasirenkamieji dalykai. Branduolio dalykuose 

numatytas ugdymo turinys glaudžiai siejasi tarpusavyje ir su pasirenkamaisiais dalykais. 

11. Programos branduolį sudaro šie dalykai:  

11.1. muzikavimas; 

11.2. solfedžio;  

11.3. ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas arba choras, kuriuos siūlo mokykla, 

atsižvelgdama į muzikavimo dalyko turinį. 

12. Mokiniui privalomi yra trys branduolio dalykai. Pasirenkamuosius dalykus (pvz., ritmika, 

kompiuterinis muzikos raštingumas, improvizacija, orkestras ir kt.), atsižvelgdama į mokinių 

poreikius ir mokyklos galimybes, siūlo mokykla.  



2 
 

13. Branduolio ir pasirenkamiesiems dalykams skiriamos valandos numatomos mokyklos ugdymo 

plane.  

14. Ugdymo procesas organizuojamas, atsižvelgiant į mokinių amžiaus raidos ypatumus, 

asmeninius gebėjimus ir poreikius. 

15. Atsižvelgiant į mokinio mokymosi pasiekimus ir gebėjimus, gali būti koreguojama ugdymosi 

pagal jo pasirinktą Programą trukmė ir ugdymo turinys.  

16. Programai įgyvendinti sudaromos mokinių ugdymo grupės, ugdymas organizuojamas grupėje. 

Atskiriems dalykams mokyti grupės gali būti dalijamos į pogrupius arba vaikas ugdomas 

individualiai. Prireikus gali būti sudaromos mobilios mokinių ugdymosi grupės. 

17. Programa, atsižvelgiant į turimas lėšas ir kitas mokyklos galimybes, gali būti įgyvendinama ir 

kūrybinių stovyklų, projektų, konkursų, pažintinės-edukacinės veiklos ir pan. metu.  

18. Programą baigę mokiniai muzikinį ugdymą tęsia pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programoje. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

19. Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas individualios pažangos vertinimo principu, 

lyginami mokinio pasiekimai su ankstesniaisiais.  

20. Mokinių ugdymo pažangai vertinti taikomi ir derinami šie vertinimo metodai: formuojamasis, 

diagnostinis ir apibendrinamasis. Vertinimo rezultatų fiksavimas vykdomas dešimtbalėje skalėje: 10 

(puikiai), 9 (labai gerai), 8 (gerai), 7 (pakankamai gerai),  6 (patenkinamai), 5 (pakankamai 

patenkinamai), 4 (silpnai), 3 (blogai), 2 (labai blogai), 1 (nieko neatsakė, neatliko užduoties). 1-3 

balai yra neigiamas įvertinimas. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo fiksavimo formą 

pasirenka pati mokykla.  

21. Formuojamasis vertinimas atliekamas žodžiu, komentaru nuolat, bendradarbiaujant mokiniui ir 

mokytojui ir nesiejamas su vertinimo balu, siekiama pastiprinti daromą pažangą, numatyti 

perspektyvą, skatinti mokinį analizuoti savo pasiekimus ir kelti meninio ugdymosi motyvaciją. 

22. Diagnostinis vertinimas taikomas, siekiant išsiaiškinti mokinio tam tikro ugdymosi laikotarpio 

pasiekimus ir pažangą. Vertinami mokinių ugdymo pasiekimai, kūrybinis rezultatas pagal mokyklos 

nustatytą tvarką ir kriterijus.  

23. Apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus ugdymo metus (pusmetį) ir visą programą. 

24. Taikomas kaupiamojo vertinimo tipas, kai, orientuojantis į ugdymo(si) laikotarpio pradžioje 

numatytus ugdymo(si) tikslus, apibendrinami diagnostinio vertinimo rezultatai, mokinio 

pasirengimas ugdomajai veiklai, aktyvumas, reflektavimas, savarankiškumas, dalyvavimas 

renginiuose, projektuose ir pan.  

25. Vertinant mokinio pažangą taikomos įgytų gebėjimų patikrinimo formos: koncertai, įskaitos, 

perklausos, egzaminai ir kitos pagal mokyklos nustatytą tvarką ir kriterijus. 

26. Asmeniui, baigusiam Programą, rekomenduojama muzikos ugdymą tęsti, renkantis pagrindinio 

muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą. Pažyma apie Programos baigimą 

išduodama asmens prašymu. 

 

IV SKYRIUS  

MUZIKAVIMAS 

 

27. Muzikavimo paskirtis – suteikti mokiniui pasirinkto vokalinio arba instrumentinio muzikavimo 

pradmenis. 

28. Muzikavimo tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti 

vokalinio arba instrumentinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti. 

29. Muzikavimo uždaviniai: 

29.1. atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį vaiko muzikalumą; 

29.2. formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 
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29.3. pažinti muzikinės kalbos priemones; 

29.4. skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą 

muzikinėje veikloje. 

30. Muzikavimą sudaro trys veiklos sritys: 

30.1. muzikavimo atlikimo įgūdžių įvaldymas; 

30.2. muzikos kūrinių interpretavimas; 

30.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

31. Muzikavimo mokymo trukmė – 4 metai (280 val.). 

32. Siūloma muzikuoti dainuojant arba vienu iš šių muzikos instrumentų:  

32.1. fortepijonu; 

32.2. styginiu instrumentu: smuiku, violončele, gitara;  

32.3. akordeonu; 

32.4. mediniu pučiamuoju instrumentu: klarnetu, fleita, obojumi, saksofonu ir kt.;  

32.5. variniu pučiamuoju instrumentu: trimitu, valtorna, baritonu, tenoru, tūba, eufonija ir kt.. 

33. Muzikavimo mokymas: 

33.1. muzikavimo pamokos yra individualios;  

33.2. muzikavimo pamokoms skiriamos 2 val. per savaitę; 

33.3. muzikavimui mokyti (išskyrus muzikavimą fortepijonu ir akordeonu) pirmaisiais mokslo 

metais numatoma 0,5 valanda per savaitę, nuo antrų mokymo metų – 1 valanda per savaitę, o 

aštuntais metais – 2 val. per savaitę koncertmeisteriui. 

34. Muzikavimo mokinių pasiekimai: 

1. 1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti 

jį perskaityti, naudojant muzikos 

instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, 

išgauti kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo garso 

išgavimo principus ar kvėpavimo elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 

2. Veiklos sritis   - muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio 

nesudėtingos faktūros kūrinius, 

perteikiant jų emocijas, charakterį, 

nuotaiką 

2.1.1.Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus (motyvas, 

frazė, sakinys), formą ir naudojamus interpretacijos ženklus 

 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis 

tempo, dinamikos, artikuliacijos 

nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, dinamikos, 

artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos priemonių 

atlikimo ypatumus. 

3. 3. Veiklos sritis  - muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata –  dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 
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Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos 

koncertuose ir kituose kultūriniuose 

muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį numerį 

klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. Mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio aprangai ir 

elgsenai scenoje; 

3.1.3. Mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje ir 

pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, 

įvertinti savo ir kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo kriterijus; 

3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir klasės draugų 

grojimą (išskiriant teigiamas ir neigiamas atlikimo puses). 

35. Muzikavimo turinio apimtis: 

35.1. muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, 

ritminis tikslumas; 

35.2. muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

35.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys; 

36. Muzikavimo dalyko ugdymo turinys:   

36.1. ugdymo turinys, besimokantiems fortepijono klasėje: 

I klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

12-16 kūrinėlių: tai įvairios skirtingo charakterio pjesės, liaudies dainos, šokiai, etiudai.  

II-e pusmetyje į programą įtraukiama pjesės su polifoniniais elementais, mažos polifonijos, 

sonatinos, ansambliai.  

Gamų reikalavimai:  

Mažorinės – C, G 1-oje oktavoje atskiromis rankomis  arba abiem rankomis (pagal vaiko 

gebėjimus). 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 pjesės ar ansambliai (mokinys 

pasirodo scenoje mokytojo nuožiūra).  

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – maža polifonija arba pjesė su polifoniniais 

elementais ir pjesė. 

II klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

1-2 polifoninius kūrinius, 1 stambią formą, 3-4 etiudus, 4-5 pjeses.  

Iš viso 9-12 kūrinių. 

Gamų reikalavimai: 

Mažorinės – C, G, F dviejose oktavose abiem rankom vienos krypties. 

Minorinės – a, e, d (natūrali , hormoninė , melodinė) 2 oktavose abiem rankom vienos krypties.  

Arpedžio: tonikos trumpieji 3 garsų su apvertimais atskiromis rankomis.  

Akordai: tonikos trumpieji 3 garsų su apvertimais atskiromis rankomis. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

Techninė įskaita – etiudas; 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 kūriniai (mokytojas parenka 1-2 

kūrinius iš mokinio programos: pjeses, ansamblius);  

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – polifoninis kūrinys arba stambi forma ir 

pjesė. 

III klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

1-2 polifoninius kūrinius, 1 stambią formą, 3-4 etiudus, 4-5 pjeses.  
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Iš viso 10-12 kūrinių. 

Gamų reikalavimai: 

Mažorinės – C, G, D, F, B abiem rankom per 4 oktavas tiesiai ir nuo garso į šalis per 2 oktavas. 

Minorinės – a, e, h, d, g ( natūrali, harmoninė ir melodinė) 4 oktavose vienos krypties abiem 

rankom. 

arpedžio: tonikos trumpieji 3 garsų su apvertimais abiem rankomis. 

akordai: tonikos 3 garsų su apvertimais abiem rankom. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

Techninė įskaita – etiudas;  

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 kūriniai (mokytojas parenka 1-2 

kūrinius iš mokinio programos: pjeses, ansamblius); klasėje prie skyriaus mokytojo atsiskaito 

polifoninį ar stambios formos kūrinį. 

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – polifoninis kūrinys arba stambi forma ir 

pjesė. 

IV klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

Per metus turi išmokti 1-2 polifoninius kūrinius, 1 stambią formą, 2-4 etiudus, 4-6 pjeses (galima 

ansamblius). Iš viso 8-13 kūrinių.  

Gamų reikalavimai: 

Mažorinės – C, G, D, A,  F, B, Es – per 4 oktavas ir išsiskiriančios į šalis. 

Minorinės – a, e, h, fis,  d, g, c – (natūrali , harmoninė ir melodinė) per 4 oktavas tiesiai vienos 

krypties abiem rankom . 

Chromatinė gama: atskiromis rankomis per 4 oktavas vienos krypties nuo to garso , kokia grojama 

gama . 

Arpedžio: tonikos trumpieji 4 garsų su apvertimais atskirom rankom ; ilgieji su apvertimais 

atskiromis rankomis per 4 oktavas . 

Akordai: tonikos 4 garsų su apvertimais atskiromis rankomis (jei ranka maža tonikos 3 garsų su 

apvertimais abiem rankom). 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

Techninė įskaita – etiudas;             

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 kūriniai (mokytojas parenka1-2 

kūrinius iš mokinio programos: pjeses, ansamblius); klasėje prie skyriaus mokytojo atsiskaito 

polifoninį ar stambios formos kūrinį. 

Keliamasis egzaminas (mokslo metų pabaigoje) – 3 kūriniai: polifonija, stambi forma, pjesė. 

(stambi forma gali būti iš pirmo pusmečio programos). 

 

36.2. ugdymo turinys, besimokantiems akordeono klasėje: 

I klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

Etiudai: 

I pusmetis – įvairūs pratimai dešine ir kaire ranka, po to abiem rankom. 

II pusmetis – 2-3 skirtingų štrichų bei charakterio etiudai. 

Pjesės: 8-12 įvairaus charakterio, tempo kūrinėliai, liet. l. žaidimai ir dainelės. 

Gamų reikalavimai: 

I pusmetis – gamų negrojame. 

II pusmetis – C-dur, G-dur, F-dur gamos, arpedžio 1 oktavos ribose non legato ir legato štrichais, 

ketvirtinėmis natomis, atskiromis rankomis. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1 kūrinys (jeigu suspėja paruošti).  

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 skirtingo tempo ir charakterio kūrinėliai. 

II klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 
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Etiudai: 2 – 3 įvairaus tempo, štrichų etiudai. 

Pjesės: 8-10 įvairaus ritmo, charakterio, tempo kūrinių mokslo metams. Tame tarpe originalūs, 

arba aranžuoti akordeonui lietuvių liaudies kūriniai, 1 stambios formos kūrinys (3 dalių forma, 

lengvos variacijos, sonatinos dalis) , 1 polifonija. 

Gamų reikalavimai:    

I pusmetis – C-dur, arpedžio, akordai abiem rankom kartu legato, non legato ir stacato štrichais, 

vienos oktavos ribose.  

II pusmetis – G-dur, F-dur, jų arpedžio, akordai. Gamas groti aštuntinėmis natomis, akordus 

ketvirtinėmis natomis. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

Techninė įskaita – etiudas;             

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) –1 kūrinys.  

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 skirtingo tempo ir charakterio kūrinėliai. 

III klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

2-3 įvairaus tempo, charakterio etiudai; 

4 – 6 skirtingo tempo,  charakterio, technikos pjesės; 

1-2 stambios formos  kūriniai; 

1-2 polifoniniai kūriniai. 

Gamų reikalavimai: 

I pusmetis – C-dur, G-dur, D-dur, jų arpedžio,  akordai legato, non legato ir stacato štrichais 

vienos arba  dviejų oktavų ribose.  

II pusmetis – F-dur, B-dur, jų arpedžio, akordai. Gamas groti aštuntinėmis natomis vidutiniu 

tempu.  

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

Techninė įskaita – etiudas;             

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 skirtingo tempo ir charakterio 

kūriniai.  

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 kūriniai (stambi forma arba polifonija ir 

pjesė arba etiudas). 

IV klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

2-3 skirtingo tempo, charakterio ir technikos etiudai; 

4 – 6 skirtingo tempo,  charakterio, technikos pjesės; 

1-2 stambios formos  kūriniai, 

1-2 polifoniniai kūriniai. 

Gamų reikalavimai: 

I pusmetis – C-dur, G-dur, D- dur, jų arpedžio (ilgieji), keturių garsų  akordai legato, non legato ir 

stacato štrichais dviejų oktavų ribose šešioliktainėmis natomis vidutiniu tempu. 

II pusmetis – F-dur, B-dur, jų arpedžio (ilgieji), keturių garsų  akordai legato, non legato ir stacato 

štrichais dviejų oktavų ribose šešioliktainėmis natomis vidutiniu tempu. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

Techninė įskaita – etiudas;             

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 skirtingo tempo ir charakterio 

kūriniai. 

Keliamasis egzaminas (mokslo metų pabaigoje) – 3 kūriniai: stambi forma arba polifonija ir 2 

skirtingo tempo, charakterio pjesės, ( etiudas). 

 

36.3. ugdymo turinys, besimokantiems smuiko, violončelės klasėje: 

                                                                         I klasė 

Klausos lavinimas. Raumenų laisvė. Kairės rankos pirštų rėmimas į grifą. Pratimai įvairiems pirštų 

išdėstymams pirmos oktavos ribose. 
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Dešinės rankos svorio rėmimas į smičių. Pirštų laisvė. Smiliaus vedimas visu ilgiu. Paprasto legato 

ir detache deriniai. 

Kūrinių skaičius per metus: 

8-10 lengvos pjesės.  

Gamų reikalavimai: 

1 vienos oktavos mažorinė gama. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 1-2 pjesės. 

II klasė 

Klausos lavinimas. Intonacija, garso kokybė. Raumenų laisvė. Grojimo įgūdžių koordinavimas. 

Kūrinių skaičius per metus: 

8-10 lengvos pjesės. 

Ugdymo programa parenkama atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gabumus ir mokymosi sąlygas. 

Gamų reikalavimai: 

2-3 vienos oktavos mažorinės ar minorinės gamos ir jų trigarsiai.  

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 pjesės. 

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 skirtingo charakterio kūriniai. 

III klasė 

Jau mokytųsi ir įvaldytų štrichų tobulinimas. Pradinė pažintis su štrichais stanato, martelė. 

Garso dinamika. Smiliaus vedimas dviem stygom. Pažintis su grojimu II ir III pozicijoje. 

Paruošiamieji pratimai. Tikslaus intonavimo įgūdžių formavimas. 

Kūrinių skaičius per metus: 

3-4 etiudai; 

4-5 pjesės; 

1 stambios formos kūrinys. 

Ugdymo programa parenkama atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gabumus ir mokymosi sąlygas. 

Gamų reikalavimai: 

2-3 mažorinės ar minorinės gamos ir jų trigarsiai per 2 oktavas. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 skirtingo charakterio kūriniai. 

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – stambios formos kūrinys ir 2 skirtingo 

charakterio pjesės. 

IV klasė 

Kokybiško garso formavimas, dinamikos niuansų, tikslaus intonavimo ir ritmo tobulinimas. 

Štrichų legato, detache, martelė, stakato lavinimas, jų deriniai. I-II-III pozicijų įvaldymas. 

Dvigubos natos ir lengvi akordai I pozicijoje. Vibrato naudojimas griežiant ilgas natas. 

Kūrinių skaičius per metus: 

3-4 etiudai; 

3-4 įvairaus charakterio pjesės; 

1 stambios formos kūrinys. 

Ugdymo programa parenkama atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gabumus ir mokymosi sąlygas. 

Gamų reikalavimai: 

2-3 mažorinės ar minorinės gamos, jų trigarsiai. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 skirtingo charakterio kūriniai. 

Keliamasis egzaminas (mokslo metų pabaigoje) – 3 kūriniai: 1 stambios formos kūrinys ir 2 

skirtingo charakterio pjesės. 

 

36.4. ugdymo turinys, besimokantiems gitaros klasėje: 

I klasė 

I pusmetis: 
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Gitaros dalių pavadinimai, pirštuotės žymėjimas, I, II pozicijų pažinimas, dinamikos elementų p, f 

naudojimas, frazuotės samprata, sveikos, pusinės, aštuntinės natos ir pauzės, arpedžio technikos 

įvaldymas, įvairūs pratimai laisvomis stygomis.  

II pusmetis: 

I, II pozicijų įvaldymas, dešinės ir kairės rankų koordinacija (pratimų atlikimas), dvibalsių kūrinių 

samprata ir atlikimas, kūrinys su dominuojančia arpedžio technika. 

Kūrinių skaičius per metus: 

8-10 pjesės, etiudai. 

Gamų reikalavimai: 

I pusmetis – C-dur gama naudojant laisvas stygas; 

II pusmetis – F-dur naudojant laisvas stygas. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – dvibalsis etiudas arba pjesė, pjesė su 

dominuojančia arpedžio technika. 

II klasė 

I pusmetis: 

Natos su tašku suvokimas ir atitinkamų ritminių figūrų įvaldymas, figūraeijos: paa, piit pmą 

pia,pmi, pim. Akordų grojimas pima, pami pirštais, arpedžinis arba gaminis etiudas. 

II pusmetis: 

Garsų jungimo technikos įvaldymas, tolimesnis arpedžio technikos įvaldymas. Pažintis su mažuoju 

„ barre" (grojimo būdas, kai kaire ranka iš karto spaudžiamos trys stygos toje pačioje pozicijoje), 

pratimai su „barre", etiudas naudojant mažąjį "barre“. 

Kūrinių skaičius per metus: 

4-6 pjesės, 6-8  etiudai. 

Gamų reikalavimai: 

A-dur, a-moll gamos naudojant laisvas stygas. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

Techninė įskaita – akordinis etiudas. 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – pjesė ar etiudas su dominuojančiu taškuotu 

ritinu, pjesė su per pusmetį išmoktais elementais. 

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – pjesė ar etiudas panaudojant dvigarsius, 

pjesė su per metus išmoktais techniniais elementais. 

III klasė 

I pusmetis: 

Kūrinioo sudėtinių dalių analizė, tembrinių spalvų metalica, dolce ir maurai įvaldymas.  

Arpedžio technikos per 6 stygas įvaldymas (p i p i m a pirštais), Legato pratimai 2-1,3-1 pirštais. 

V pozicijos įvaldymas, pozicijų keitimas. Pažintis su apojando (stygos užgavimas atsiremint į kitą stygą). 

II pusmetis: 

Sinkopės, natūralūs flažoletai, legato į viršų pratimai 1-2,1-3 pirštais, tolimesnis V pozicijos 

įvaldymas, pozicijų keitimas, tolimesnis mažojo „ bare " įdirbimas, pažintis su didžiuoju „ bare", 

įvairūs pratimai šiems techniniams elementams įvaldyti. 

Kūrinių skaičius per metus: 

2 polifoniniai kūriniai, 4-6 pjesės, 6-8  etiudai. 

Gamų reikalavimai: 

I pusmetis – C-dur, D-dur, E-dur (pasirinktinai) naudojant A. Segovijo pirštuotę. 

II pusmetis – F- dur, c-moll,  A-dur, D-dur iš penktos pozicijos su kadencija. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

Techninė įskaita – etiudas su legato elementais. 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 2 skirtingo charakterio pjesės su išmoktais 

techniniais ir ritminiais elementais. 

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 skirtingo charakterio pjesės su išmoktais 

techniniais ir elementais. 
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IV klasė 

I pusmetis: 

Pažintis su pp, ff, sf, sp dinaminiais elementais, triolių įvaldymas, susipažinimas su glissando, 

legato į viršų ir žemyn 3-2, 4-2, 4-3, 2-3, 2-4, 3-4 pirštais, didžiojo „ bare" (grojimo būdas, kai 

kairės rankos pirmu pirštu spaudžiamos penkios ar šešios stygos toje pačioje pozicijoje) 

įvaldymas. 

II pusmetis: 

Įgytų techninių  ir  muzikinių įgūdžių  tobulinimas,  tolimesnis „bare " įdubimas, triolių kartojimas, pažintis su VII, IX 

pozicijomis. 

Kūrinių skaičius per metus: 

2-3 stambios formos, 2-3 polifoniniai kūriniai, 4-5 pjesės, 5-6 etiudai. 

Gamų reikalavimai: 

I pusmetis – G-dur iš penktos pozicijos, Es-dur iš šeštos pozicijos, cis-moll iš ketvirtos pozicijos. 

II pusmetis – Cis-dur iš ketvirtos pozicijos, e-moll per tris oktavas. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

Techninė įskaita – etiudas su išmoktais techniniais elementais. 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – pjesės su išmoktais techniniais ir ritminiais 

elementais, stambios formos kūrinys: sonatina, andante, rondo (pasirinktinai). 

Keliamasis egzaminas (mokslo metų pabaigoje) – 2 skirtingo charakterio pjesės. 

 

36.5. ugdymo turinys, besimokantiems fleitos klasėje: 

I klasė 
Psichologinis mokinio parengimas. Teisingo grojimo aparato – lūpų, kvėpavimo, pirštų 

koordinacijos formavimas, kokybiško garso išgavimui. Mokyti išgirsti savo grojimą ir klausytis 

pritariančiojo instrumento grojimo. Ilgi garsai, garsų junginiai, pradedančiųjų groti pučiamaisiais 

instrumentais pratimai. 

Kūrinių skaičius per metus: 

6- 8 kūrinėliai: 8-10 pratimų, įvairios skirtingo charakterio pjesės. 

Gamų reikalavimai:   

G-dur, F-dur per vieną oktavą legato ir non legato ketvirtinėmis natomis.  

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1 pjesė (mokinys pasirodo scenoje 

mokytojo siūlymu);  

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 skirtingo charakterio pjesės. 

II klasė 
Tobulinamas atlikėjiškas kvėpavimas, veido ir lūpų raumenų darbas, specifinis liežuvio darbas, 

pirštų judesių koordinavimas. Ilgi garsai, garsų junginiai, garso pratimai. 

Kūrinių skaičius per metus: 

6- 8 skirtingo charakterio pjesės, 6-8 etiudai, 1-2 duetai. 

Gamų reikalavimai:  
Iki 3 ženklų (mažorinės) per dvi oktavas ketvirtinėmis natomis.  

Grojama legato ir nonlegato. Arpedžio.  

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

Techninė įskaita – etiudas. 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 kūriniai (mokytojas parenka 2 kūrinius 

iš mokinio programos – pjesę arba ansamblį). Kitus kūrinius mokinys atsiskaito mokytojui klasėje. 

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 skirtingo charakterio pjesės. 

III klasė 
Formuojamas garsas, kvėpavimas, laikysena, kūrinio atlikimo vientisumas, muzikos pajautimas. 

Ilgi garsai, garsų junginiai, garso pratimai. 

Kūrinių skaičius per metus: 

6-8 pjesės, 6-8 etiudai, 1-2 duetai. 
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Gamų reikalavimai:  

Iki 4 ženklų (mažorinės, minorinės) per dvi oktavas legato ir nonlegato,  ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis natomis. Arpedžio. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 
Techninė įskaita – etiudas. 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 skirtingo charakterio kūriniai. 

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 skirtingo charakterio pjesės. 

IV klasė 

Toliau formuojamas garsas, kvėpavimas, laikysena, kūrinio atlikimo vientisumas, muzikos 

pajautimas. Ilgi garsai, garsų junginiai, garso pratimai. 

Kūrinių skaičius per metus: 

6-8 pjesės, 6-8 etiudai, 1-2 duetai. 

Gamų reikalavimai:  

Iki 4 ženklų (mažorinės, minorinės) per dvi oktavas legato ir nonlegato, aštuntinėmis ir 

šešioliktinėmis natomis. Arpedžio. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 
Techninė įskaita – etiudas. 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 skirtingo charakterio kūriniai.  

Keliamasis egzaminas (mokslo metų pabaigoje) – 3 kūriniai (2 skirtingo charakterio pjesės ir 

etiudas arba 3 pjesės). 

 

36.6. ugdymo turinys, besimokantiems varinių pučiamųjų  klasėje:  

I klasė 

Psichologinis mokinio parengimas. Kvėpavimo, ambošiūro formavimas, bazingo pratimai, garso 

išgavimas pūstuku, vėliau – instrumentu. Ilgi garsai, garsų junginiai, pradedančiųjų groti 

pučiamaisiais instrumentais pratimai. 

Kūrinių skaičius per metus: 

Ne mažiau 4 kūrinėlių: tai įvairios skirtingo charakterio pjesės, liaudies dainos, šokiai, etiudai. 

Gamų reikalavimai:  

C-dur, a-moll vienoje oktavoje legato ir non legato, pusinėmis ir ketvirtinėmis natomis, arpedžio. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 
I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 pjesės (mokinys pasirodo scenoje 

mokytojo siūlymu);  

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 skirtingo charakterio pjesės.  

II klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

6 skirtingo charakterio pjesės, 2-4 etiudai, 4-5 pratimai. 

Gamų reikalavimai:  
F-dur, d-moll, G-dur, e-moll, B-dur, g-moll, D-dur, h-moll vienoje oktavoje ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis ir šešioliktinėmis natomis. Grojama legato ir non legato. Arpedžio. Minorinės gamos: 

grojama natūrali, harmoninė ir melodinė. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 
Techninė įskaita – etiudas (iš natų).  

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 kūriniai (mokytojas parenka 1-2 

kūrinius iš mokinio programos, kitus kūrinius ir etiudus mokinys atsiskaito mokytojui klasėje).   

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 skirtingo charakterio pjesės. 

III klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

6 skirtingo charakterio pjesės, 4 etiudai, 4-5 pratimai. 

Gamų reikalavimai:  
Mažorinių ir minorinių gamų iki 2 ženklų kartojimas ir A-dur, fis – moll, Es-dur, c-moll. Grojama 

legato ir non legato ketvirtinėmis, aštuntinėmis ir šešioliktinėmis natomis. Arpedžio. Minorinės 
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gamos: grojama natūrali, harmoninė ir melodinė. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 
Techninė įskaita – etiudas (iš natų). 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 kūriniai (mokytojas parenka 2 kūrinius 

iš mokinio programos, kitus kūrinius ir etiudus mokinys atsiskaito mokytojui klasėje). 

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 2 kūriniai (2 skirtingo charakterio pjesės 

arba pjesę ir etiudą mintinai). 

IV klasė 

Gamų reikalavimai:  
E-dur, cis-moll, As-dur, f-moll vienoje oktavoje legato ir non legato, pusinėmis, ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis natomis. Arpedžio. Minorinės gamos: grojama natūrali, harmoninė ir melodinė. 

Chromatinė gama – pasirinktinai. 

Kūrinių skaičius per metus: 

Ne mažiau 4 pjesės, 4 etiudai, 2 kūriniai su fonograma. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 
Techninė įskaita – etiudas (iš natų). 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 kūriniai.  

Keliamasis egzaminas (mokslo metų pabaigoje) – 3 kūriniai: 2 skirtingo charakterio pjesės ir 1 

etiudas arba 3 pjesės. Viena iš pjesių - stambios formos.  

 

36.7. ugdymo turinys, besimokantiems solinio dainavimo  klasėje: 

I klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

12-18 kūrinėlių: daugiausia tai dainelės lavinančios melodijos ir ritmo pojūtį. Priklausomai nuo 

mokinio amžiaus ir kūrinių sudėtingumas.  

II-e pusmetyje pradedama akcentuoti dikcijos, intonavimo bei kvėpavimo svarba dainavime, į 

programą įtraukiama acapella atliekama lietuvių liaudies daina, taip lavinant tonacinį tikslumą bei 

susikaupimą atliekant kūrinius. 

Reikalavimai:  

Tiksliai įsiminti dainų žodžius bei juos taisyklingai ištarti (ne tik verbalini, bet ir vokaliai bei 

intonaciškai), suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą. 

Sugebėti susikaupti pamokos metu bei atliekant kūrinius.  

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 dainos (mokinys pasirodo scenoje 

mokytojo nuožiūra).  

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – 1-2 dainelės su akompanimentu ir 1 

kūrinėlis atliekamas solo nepritariant instrumentui 

II klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

1-2 polifoniniai, 1-3 stambios formos, 3-4 etiudus, 4-6 pjeses ar dainos, 4-6 etiudai-vokalizai 

Iš viso 10 – 17 kūrinių. 

Reikalavimai: 

Balso lavinimo pratimai, vokalinio kvėpavimo technikos gerinimas kiekvieno užsiėmimo metu.  

Specialūs tarties pratimai dikcijos tobulinimui. 

Intonavimo lavinimas dainuojant vokalinius etiudus-vokalizus 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 kūriniai (mokytojas parenka 1-2 

kūrinius iš mokinio programos: pjeses, ansamblius);  

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – polifoninis kūrinys arba stambi forma ir 

pjesė. 

III klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 
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1-2 polifoniniai, 1-3 stambios formos, 3-4 etiudus, 4-6 pjeses ar dainos, 4-6 etiudai-vokalizai 

Iš viso 10 – 17 kūrinių. 

Reikalavimai: 

Balso lavinimo pratimai, vokalinio kvėpavimo technikos gerinimas kiekvieno užsiėmimo metu.  

Specialūs tarties pratimai dikcijos tobulinimui. 

Intonavimo lavinimas dainuojant vokalinius etiudus-vokalizus. 

Sceninės estetikos mokymąsis – laikysena, stovėsena, eisena. 

Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, charakterį, 

nuotaiką. Atliekant kūrinius laikytis tempo, dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 kūriniai (mokytojas parenka 1-2 

kūrinius iš mokinio programos: pjeses, ansamblius);  

II pusmečio akademinis koncertas (vertina komisija) – polifoninis kūrinys arba stambi forma ir 

pjesė. 

IV klasė 

Kūrinių skaičius per metus: 

1-2 polifoniniai, 1-3 stambios formos, 3-4 etiudus, 4-6 pjeses ar dainos, 4-6 etiudai-vokalizai 

Iš viso 10 – 17 kūrinių. 

Reikalavimai: 

Polifoninio dainavimo lavinimas: tikslus melodijos išdainavimas, ansambliškumo, derėjimo 

ugdymas. 

Balso lavinimo pratimai, vokalinio kvėpavimo technikos gerinimas kiekvieno užsiėmimo metu.  

Specialūs tarties pratimai dikcijos tobulinimui. 

Intonavimo lavinimas dainuojant vokalinius etiudus-vokalizus. 

Sceninės estetikos mokymąsis – laikysena, stovėsena, eisena. 

Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, charakterį, 

nuotaiką. Atliekant kūrinius laikytis tempo, dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

Pasiekimų ir pažangos patikrinimo formos: 

I pusmečio akademinis koncertas (vertina mokytojas) – 1-2 kūriniai (mokytojas parenka1-2 

kūrinius iš mokinio programos: pjeses, ansamblius);  

Keliamasis egzaminas (mokslo metų pabaigoje) – 3 kūriniai: polifonija, stambi forma, pjesė. 

(stambi forma gali būti iš pirmo pusmečio programos). 

 

 

V  SKYRIUS  

SOLFEDŽIO 

 

37. Solfedžio paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemiškai plėtoti mokinio  prigimtinius 

bendruosius muzikinius gebėjimus, suteikti bendrųjų ir muzikinių kompetencijų. 

38. Solfedžio tikslas – lavinti prigimtinius bendruosius muzikinius gebėjimus – ritmo, dermės, 

intonavimo pojūtį, klausą, muzikinę atmintį, padėti įgyti pradinį muzikinį raštingumą. 

39. Solfedžio uždaviniai:  

39.1. formuoti intonavimo įgūdžius; 

39.2. lavinti metrinės pulsacijos bei ritmikos santykio pojūtį ir suvokimą; 

39.3. išmokti pagrindinius muzikinio rašto elementus ir gebėti juos pritaikyti, užrašant iš klausos 

žinomą ar savo sukurtą muzikos melodiją; 

39.4. žadinti domėjimąsi muzika bei kitomis kultūros formomis, ugdant mokinių muzikinį skonį, 

skatinant mąstymą ir emocijas. 

40. Solfedžio sudaro trys veiklos sritys: 

40.1. intonavimas; 

40.2. ritmavimas; 

40.3. muzikos tekstų klausymasis, atpažinimas ir užrašymas. 
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41. Solfedžio mokymo trukmė – 4 metai (280 val.). 

42. Solfedžio mokymas: 

42.1. solfedžio pamokos vyksta mokantis grupėje;  

42.2. solfedžio pamokoms skiriamos 2 val. per savaitę; 

42.3. siūloma pamokose naudoti informacines technologijas. 

43. Mokinių pasiekimai: 

1. Veiklos sritis  - intonavimas 

Nuostata – intonuoti atliekamą muziką 

Esminis gebėjimas – intonuoti melodijas mažoro ir minoro natūraliose dermėse 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Formuoti taisyklingą laikyseną, 

kvėpavimo ir garso tikslumo 

įgūdžius. 

1.1.1. Taisyklingai kvėpuoti, tarti skiemenis, žinoti 

taisyklingos laikysenos reikalavimus; 

1.1.2. suprasti „intonavimo“ bei „derėjimo“ terminus. 

1.2. Tiksliai ir išraiškingai 

solfedžiuoti vienbalses melodijas. 

1.2.1. Solfedžiuojant diriguoti arba pulsuoti; 

1.2.2. Išlaikyti pasirinktą tempą. 

1.3. Dainuoti mažoro ir minoro 

dermes skirtingose tonacijose. 

1.3.1. Apibūdinti mažoro ir minoro dermes, išvardinti 

pastovius ir nepastovius dermės laipsnius; 

1.3.2. gebėti sudaryti T, S, D nuo garso arba tonacijoje.  

4. 2. Veiklos sritis  - ritmavimas 

Nuostata – siekti ritmavimo tikslumo, suprasti šio tikslumo svarbą muzikoje 

Esminis gebėjimas – atpažinti bei atlikti įvairius ritminius darinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atpažinti garsų trukmes. 2.1.1. Žinoti natų ir pauzių trukmes; 

2.1.2. vartoti „garsų trukmės“ ir „taktavimo“ sąvokas. 

2.2. Perskaityti ir atlikti ritminius 

darinius. 

2.2.1. Išlaikyti pasirinktą tempą 

2.3. Sukurti ir atlikti paprastus ar 

sudėtingesnius ritmo darinius. 

2.3.1.  Sukurti ir atlikti ritmo motyvus ir sakinius  

 3. Veiklos sritis - muzikos teksto klausymasis, atpažinimas ir užrašymas 

Nuostata – pritaikyti teorines muzikos žinias 

Esminis gebėjimas – klausa atpažinti, apibūdinti ir užrašyti skambantį muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Klausa atpažinti ir apibūdinti 

klausomų muzikos tekstų savybes. 

 

 

3.1.1. Įvardyti muzikos teksto metrą, dermę 

3.1.2. naudojantis muzikiniais terminais ir sąvokomis,  

apibūdinti klausomą kūrinį 

3.1.3. Nustatyti ir įvardyti girdėto kūrinio žanrą, atlikėjus. 

3.2. Klausa atpažinti ir užrašyti 

girdėtą arba sukurtą vienbalsę 

melodiją ir ritmą. 

 3.2.1. Naudoti muzikos užrašymo ženklus ir galėti 

paaiškinti jų reikšmes; 

3.2.2. skirti dermės laipsnius ir apibūdinti melodinę liniją ir 

ritminį piešinį. 

43. Solfedžio turinio apimtis: 

43.1. intonavimas ir solfedžiavimas: 

43.1.1. vienbalsių melodijų, liaudies ir autorinių dainų dainavimas; 

43.1.2. dermės laipsnių intonavimas, mažorinių ir minorinių gamų dainavimas iki 3 ženklų; 

43.1.3. natų skaitymas smuiko (a–f2) ir boso raktuose; 

43.1.4. harmoniniai ir melodiniai intervalai dermėje nuo 1 iki 8 gr.;  

43.1.5. kvintakordų T, S, D sudarymas ir dainavimas dermėje. 

43.2. Ritmavimas: 

43.2.1. natos ir pauzės (perskaito ir atlieka); 

43.2.2. paprastieji metrai, ritmo ostinato melodijai, prieštaktis ir užtaktis, sinkopė, ritminis kanonas, 

naudojama kūno ir instrumentinė perkusija; 
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43.3. muzikos tekstų klausymasis, atpažinimas ir užrašymas: 

43.3.1. elementarūs ritminiai ar melodiniai sakinio ar periodo trukmės diktantai paprastuose 

metruose, tonacijose iki 3 ženklų; 

43.3.2. nesudėtingų melodinių ir ritminių frazių kūrimas ir užrašymas, panaudojant įprastus būdus 

bei informacines kompiuterines technologijas. 

44. Solfedžio ugdymo turinys: 

Eil. 

Nr. 

I KLASĖ 

Mokymo programos skyriai, temų ir potemių pavadinimai 

I pusmetis 

Valandų 

skaičius 

1.  Pažintinė pamoka. Muzikiniai garsai 1 

2.  Ritmas. Ilgas-trumpas garsas (ta, ti-ti) 2 

3.  Nata. Ketvirtinė ir aštuntinė natos 1 

4.  Klaviatūra. Registrai. Oktavos. Aukšti –žemi garsai  1 

5.  Vokaliniai pratimai: 1 tęsiamo garso intonavimas. Natų ilgis  2 

6.  Penklinė. Smuiko raktas. Natos sol, mi. Natų rašymo pratybos 2 

7.  Vokaliniai pratimai: 2-3 garsų motyvai. Natos  la, re  2 

8.  Pridėtinės linijos. Nata do 1 

9.  Kotelių rašyba. Nata si 2 

10.  Natos penklinėje ( I oktava) 2 

11.  Dainuojamieji liaudies žaidimai.      2 

12.  Metras. Taktas. Takto brūkšnys 1 

13.  Dviejų dalių metras. 2 

14.  Stiprioji ir silpnoji takto dalys 1 

15.  Tempas: greitai-lėtai. Dinamika: garsiai-tyliai. 1 

16.  Pauzė. Ketvirtinė ir aštuntinė pauzė 2 

17.  Mažoras. Minoras 1 

18.  Melodija. Lietuvių liaudies dainelės 2 

19.  Ritminės pratybos 2 

 Iš viso valandų 30 

Eil. 

Nr. 
II pusmetis 

Valandų 

skaičius 

1.  Natų ilgis (kartojimas). 3 

2.  Ritmo, metro sąvokų kartojimas.2/4 metras. Dirigavimas 3 

3.  Natų grupavimas 2/4 metre. 3 

4.  Natos penklinėje ( II oktava, mažosios oktavos si) 3 

5.  Pauzės ir jų ilgis. Pauzių rašyba 3 

6.  Pustonis. Tonas 2 

7.  Natų skiemeniniai ir raidiniai pavadinimai. 3 

8.  
Gama. Laipsniai. Do mažorinė gama (C-dur). Pastovieji laipsniai. Tonika ir 

tonikos akordas. 
3 

9.  Nepastovieji (veržlieji) laipsniai, jų sprendimas. Pagrindiniai laipsniai: T-S-D. 2 

10.  Alteracijos ženklai 2 

11.  ¾ metras. Dirigavimas. Pusinė nata su tašku 3 

12.  Natų grupavimas ¾ metre 3 

13.  Dinamika. Tempas 1 

14.   Daina. Lietuvių liaudies dainos 3 

15.  Repriza. Voltos. 1 

16.  Programos kartojimas ir įtvirtinimas 4 

 Iš viso valandų 40 

Eil. 

Nr. 

II KLASĖ 

Mokymo programos skyriai, temų ir potemių pavadinimai 

Valandų 

skaičius 
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I pusmetis 

1.  Natos smuiko rakte. 2 

2.  Raidiniai natų  pavadinimai. 1 

3.  Natų ilgis. 1 

4.   Pustonis. Tonas. 1 

5.  Mažoras. Minoras. 1 

6.  Tonacija. C-dur gama. Tetrachordai. Pastovūs ir nepastovūs laipsniai. 2 

7.  Tonikos akordas. T-S-D.  2 

8.  Pauzės ir jų ilgis. 2 

9.  Ritmas. Metras. 1 

10.  Natų grupavimas 2/4 metre. 2 

11.  Alteracijos ženklai. 2 

12.  Prieraktiniai ir prienatiniai ženklai. 2 

13.  Sol mažorinė (G-dur) gama. 2 

14.  Kanonas. 2 

15.  Repriza. Voltos. 1 

16.  Daina. Akompanimentas. 1 

17.  Re mažorinė (D-dur) gama. 2 

18.  Tempas. Dinamika. 1 

19.  Natos boso rakte. 2 

 Iš viso valandų 30 

Eil. 

Nr. 
II pusmetis 

Valandų 

skaičius 

1.  Natos smuiko ir boso raktuose (kartojimas) 3 

2.  Pustonis. Tonas (kart.) 2 

3.  Mažorinė dermė. Laipsniai. Tetrachordai.T-S-D(kart.) 3 

4.  Alteracijos ženklų kartojimas. 2 

5.  Fa mažorinė (F-dur) gama. 3 

6.  Pauzių kartojimas. 3 

7.  Natų grupavimas ¾ metre. 3 

8.  Muzikiniai terminai: dinamika, tempas 2 

9.  Minorinė dermė. Minoro rūšys 2 

10.  la minorinė (a-moll) gama (nat.,harm.,mel.), laipsniai, t-s-D. 3 

11.  Motyvas. Frazė. 2 

12.  Kanonas (ritminis ir melodinis) 2 

13.  Melodija. Akompanimentas 2 

14.  Taisyklė, kaip rasti diezinę ir bemolinę mažorinę gamą. 2 

15.  Gamų kartojimas (C,G,D,F-dur; a-moll) 2 

16.  Programos įtvirtinimas. 4 

 Iš viso valandų 40 

Eil. 

Nr. 

III KLASĖ 

Mokymo programos skyriai, temų ir potemių pavadinimai 

I pusmetis 

Valandų 

skaičius 

1.  Natos smuiko rakte. Raidiniai pavadinimai (kartojimas). 1 

2.  Natos boso rakte (kartojimas) 1 

3.  Dermė. Mažorinė dermė. Tetrachordai, laipsniai, T-S-D. C-dur gama. 2 

4.  Pustonis. Tonas (kartojimas) 1 

5.  Natos: ketvirtinė su tašku, šešioliktinė. 1 

6.  Alteracijos ženklai (kartojimas) 1 

7.  Pusinė ir sveikoji pauzė. 1 

8.  Minorinė dermė (nat., harm.,  mel.) a-moll 2 
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9.  Lygiagrečios tonacijos. 1 

10.  Paprastieji intervalai 2 

11.  Melodiniai ir harmoniniai intervalai 1 

12.  Sol mažorinė gama (G-dur). 2 

13.  gr1, d2,m2 intervalai 2 

14.  mi minorinė gama (e-moll).  2 

15.  d3, m3 intervalai 2 

16.  Ketvirtinės ir aštuntinės prieštaktis 1 

17.  Repriza. Voltos. 1 

18.  Re mažorinė gama (D-dur). 2 

19.  e-moll (nat., harm.,  mel.) gama 2 

20.  Periodas. Sakinys. Tembras. 1 

21.  Si minorinė gama (h-moll). 2 

 Iš viso valandų 30 

Eil. 

Nr. 
II pusmetis 

Valandų 

skaičius 

1.  Natos smuiko ir boso raktuose (kart.)  3 

2.  Intervalai: prima, sekunda, tercija 2 

3.  Mažorinio kvintakordo sudarymas 2 

4.  F-dur tonacija. Dinamikos ženklai 2 

5.  Pauzių kartojimas 3 

6.  Ritminė grupė: ketvirtinė su tašku ir aštuntinė  2 

7.  d-moll (nat., harm.,  mel.) 2 

8.  Minorinio kvintakordo sudarymas 2 

9.  4/4 metras. Ritminės užduotys 2 

10.  Kvartos intervalas 2 

11.  Mažorinis ir minorinis trigarsis nuo garso  2 

12.  B-dur tonacija. Kadencija. Kulminacija 2 

13.  Ritminė grupė: keturios šešioliktinės 2 

14.  g-moll (nat., harm., mel.)  2 

15.  Kanonas. Oktava 2 

16.  Ritminės užduotys 2/4, ¾, 4/4 metruose 3 

17.  Sakinys. Periodas                                                   1 

18.  Muzikiniai terminai                                                2 

19.  Programos įtvirtinimas                                           2 

 Iš viso valandų 40 

Eil. 

Nr. 

IV KLASĖ 

Mokymo programos skyriai, temų ir potemių pavadinimai 

I pusmetis 

Valandų 

skaičius 

1.  Mažorinė dermė. Tetrachordai. Laipsniai. T-S-D. C-dur gama. 2 

2.  Kvintakordo apvertimai. (maž.) 1 

3.  Lygiagrečios  tonacijos. 1 

4.  Minorinė dermė. a-moll n.h.m. Tetrachordai, laipsniai, t-s-D 2 

5.  Kvintakordo apvertimai (min.) 1 

6.  Intervalų kartojimas (gr1,d2,m2,d3,m3)  G-dur 2 

7.  Intervalai tonacijoje ir nuo garso. 2 

8.  Kvartos intervalas.  e-moll n.h.m. 2 

9.  Kvintos intervalas.  D-dur 2 

10.  Ritminė grupė: ketvirtinė su tašku ir aštuntinė. 1 

11.  Sekstos intervalas. h-moll n.h.m. 2 

12.  Šešioliktinės natos. 2 
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13.  Prieštaktis. A-dur 1 

14.  Muzikinių garsų įvardijimas. 1 

15.  3/8 metras. 2 

16.  Bendravardės tonacijos.  fis-moll 2 

17.  Kintamoji dermė 1 

18.  4/8 metras.  2 

19.  Diezinės  tonacijos iki trijų ženklų (programos įtvirtinimas) 1 

 Iš viso valandų 30 

Eil. 

Nr. 
II pusmetis 

Valandų 

skaičius 

1.  Pirmojo pusmečio programos kartojimas 2 

2.  Intervalai 1-2-3-4-5-6 tonacijoje ir nuo garso 3 

3.  Septimos intervalas 2 

4.  Intervalų apvertimai 2 

5.  F-dur tonacija   2 

6.  Mažorinio kvintakordo apvertimai 2 

7.  4/8 metras. Dinamikos ženklai 2 

8.  d-moll nat.,harm.,mel. 2 

9.  Minorinio kvintakordo apvertimai 2 

10.  Muzikos garsų įvardijimas 2 

11.  B-dur tonacija. Tempai 2 

12.  g-moll nat.,harm., mel. Bendravardės tonacijos 2 

13.  Kintamoji dermė. Es-dur tonacija 2 

14.  c-moll nat.,harm., mel.  Repriza 2 

15.  Prieštaktis (ketvirtinės, aštuntinės) 2 

16.  Paprastoji dviejų dalių forma 1 

17.  Paprastoji trijų dalių forma 1 

18.  Kadencija 1 

19.  Transponavimas 2 

20.  Pusmečio programos kartojimas 4 

 Iš viso valandų 40 

 

VI SKYRIUS  

ANSAMBLIS 

 

45. Ansamblio paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio 

muzikavimo patirtį. 

46. Ansamblio tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti 

vokalinio arba instrumentinio muzikavimo ansamblinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia 

atsiskleisti kūrybiškumui ir artistiškumui. 

47. Ansamblio uždaviniai:  

47.1. pažinti ansamblinių kūrinių repertuarą, ugdyti ansamblinio muzikavimo įgūdžius; 

47.2. ugdyti mokinių artistiškumą, kaupti sceninės kultūros patirtį; 

47.3. skatinti mokinius kūrybiškai pritaikyti muzikavimo pamokose įgytas žinias ir gebėjimus; 

47.4. sudaryti galimybes mokinių iniciatyvai ir aktyvumui, pasirenkant ansamblio sudėtį ir 

repertuarą. 

48. Ansamblio veiklos sritys: 

48.1. ansamblio pojūčio ugdymas; 

48.2. kūrinių interpretavimas ansamblyje; 

48.3. atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.  

49. Ansamblio mokymosi trukmė – nuo 1 iki 3 metų. 
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50. Ansambliai gali būti: 

50.1. tradicinės sudėties (sudaryti iš tos pačios rūšies instrumentų arba balsų): 

50.1.1. vokaliniai ansambliai (2, 3, 4, 6, 8, 12 mokinių); 

50.1.2. kameriniai ansambliai (fortepijonas ir kiti styginiai arba pučiamieji instrumentai (smuikas, 

violončelė, trimitas, fleita ir kt.)) (2, 3, 4, 6 mokiniai);  

50.1.3. styginių instrumentų ansambliai (smuikininkų, gitaristų ir kt.); 

50.1.4. pučiamųjų instrumentų ansambliai; 

50.1.5. akordeonininkų ansamblis; 

50.2. netradicinės sudėties ansambliai (sudaryti iš skirtingų rūšių instrumentų arba balsų). 

51. Ansamblio mokymas: 

51.1. mokomasi nuo antrų mokymo metų,  

51.2. ansambliui skiriamos 1-2 valandos per savaitę; 

51.3. tobulinami mokinių skaitymo iš lapo gebėjimai, ugdomas poreikis savarankiškam 

individualiam darbui, repetavimui grupėje, komunikavimui ir bendravimui; 

51.4. žadinama mokinio kūrybinė iniciatyva ir vaizduotė, plečiamas muzikinis akiratis; 

51.5. atliekant kūrinius, pagrindinis dėmesys skiriamas teksto skaitymo įgūdžiams, ritminės 

pulsacijos, intonavimo tikslumo lavinimui ir kūrinių interpretavimui ansamblyje; 

51.6. mokiniai mokomi derinti veiksmus su kitais atlikėjais; 

52. Mokinių pasiekimai: 

1. Veiklos sritis - ansamblio pojūčio ugdymas 

Nuostata – įgyti muzikavimo ansamblyje patirties 

Esminis gebėjimas – sukurti bendrą meninį rezultatą ansamblyje kartu su kitais atlikėjais 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Perteikti muzikos kūrinio nuotaiką  1.1.1.  Apibūdinti kūrinio charakterį, dinamiką 

1.2. Stilingai atlikti muzikos kūrinį. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, stiliaus ir žanro 

ypatumus 

1.3. Derinti savo veiksmus su kitų ansamblio 

dalyvių veiksmais. 

1.3.1. Apibūdinti ir aptarti savo ir kitų atlikėjų 

interpretaciją 

2. Veiklos sritis - kūrinių interpretavimas ansamblyje 

Nuostata – tobulinti muzikinio bendradarbiavimo gebėjimą  

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti ansamblinės muzikos kūrinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti savo partiją ansamblyje. 2.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

2.1.2. paaiškinti atlikimo štrichus. 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas 2.2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus 

2.3. Klausyti ir kontroliuoti savo bei kitų 

atlikimą. 

2.3.1. Girdėti kitų ansamblio dalyvių balsus ar 

instrumentus 

3. Veiklos sritis - muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose (pasirodymuose) scenoje 

Esminis gebėjimas – atlikti parengtą ansamblio programą koncerte 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Scenoje atlikti ansamblio koncertinę 

programą. 

3.1.1. Tinkamai elgtis scenoje; 

3.1.2. kokybiškai atlikti savo partiją 

3.2. Dalyvauti muzikiniuose renginiuose. 3.2.1. Gebėti pristatyti ansamblio koncertinę veiklą 

53. Ansamblio turinio apimtis: 

53.1. ansamblio pojūčio lavinimas – sceninės patirties pradmenys, gebėjimas girdėti ir vertinti save 

ir kitus ansamblio dalyvius; 

53.2. muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

53.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys; 

 



19 
 

53.4. kūrinių skaičius per vienerius mokymosi metus –  4-6 kūriniai. 

 

VII SKYRIUS  

ANTRASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS 

 

54. Antrojo muzikos instrumento paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti 

antrojo muzikos instrumento muzikavimo patirtį.  

55. Antrojo muzikos instrumento tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti 

mokiniams įgyti antrojo muzikos instrumento muzikavimo žinių ir įgūdžių. 

56.  Antrojo muzikos instrumento uždaviniai: 

56.1. sudaryti galimybes muzikavimą styginiais, pučiamaisiais, mušamaisiais instrumentais ar 

dainavimą pasirinkusiems mokiniams pažinti klavišinius (ar kitus) instrumentus; 

56.2. ugdyti mokinių pradinius grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžius ir atskleisti jo 

pritaikymo galimybes; 

56.3. skatinti mokinių iniciatyvą ir kūrybiškumą. 

57. Antrojo muzikos instrumento veiklos sritys: 

57.1. grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių ugdymas; 

57.2. muzikos kūrinių interpretavimas; 

57.3. muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

58. Antrojo muzikos instrumento mokymosi trukmė – nuo 1 iki 3 metų. 

59. Antrojo muzikos instrumento mokymasis: 

59.1. pagrindinis antrasis muzikos instrumentas – fortepijonas, tačiau atsižvelgiant į mokyklos 

tradicijas ir turimas mokymo priemones, mokykla gali siūlyti ir kitą instrumentą; 

59.2. antrojo muzikos instrumento mokoma nuo antrų mokymo metų; 

59.3. antrojo muzikos instrumento pamokoms skiriama 1valanda per savaitę; 

59.4. antrojo muzikos instrumento pamokose mokomasi individualiai. 

60.  Antrojo muzikos instrumento dalyko mokinių pasiekimai: 

1. Veiklos sritis  - grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių ugdymas 

Nuostata – įgyti muzikavimo antruoju instrumentu patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą muzikinį kūrinį antruoju instrumentu. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įgyti pradinius grojimo antruoju muzikos 

instrumentu įgūdžius. 

1.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

1.1.2. pažinti atlikimo štrichus; 

1.1.3. suvokti kūrinio tematiką. 

1.2. Perteikti kūrinio nuotaiką. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, emocinę būseną 

2. Veiklos sritis  - muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – siekti pajausti kūrinio keliamas menines emocijas 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti nesudėtingos faktūros muzikos kūrinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio stilių, tematiką, turinį 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas. 2.2.1. Pažinti ir nusakyti dinaminius ženklus; 

2.2.2. apibūdinti ir aptarti savo atliekamo kūrinio 

interpretaciją. 

3. Veiklos sritis - muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose pasirodymuose scenoje 

Esminis gebėjimas – atlikti pasirinktu instrumentu programą koncerte 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio taisykles 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste.  

Sceninės kultūros lavinimas 

3.3. Pritaikyti grojimo antruoju instrumentu 3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 
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įgūdžius kitose srityse. padeda grojimas antruoju instrumentu 

61. antrojo muzikos instrumento turinio apimtis:  

61.1. muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, 

ritminis tikslumas; 

61.2. muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

61.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys; 

61.4. kūrinių skaičius per mokymosi metus – 4–6 skirtingo charakterio kūriniai. 

 

VIII SKYRIUS  

CHORAS 

 

62. Choro paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį 

ugdymą ir suteikti vokalinio muzikavimo patirtį. 

63. Choro tikslas – tobulinti vokalinius gebėjimus ir padėti mokiniams įgyti chorinio dainavimo 

žinių ir įgūdžių. 

64. Choro uždaviniai: 

64.1. sudaryti galimybes instrumentinį muzikavimą pasirinkusiems mokiniams lavinti vokalinio 

muzikavimo gebėjimus; 

64.2. pažinti chorinių kūrinių repertuarą ir formuoti chorinio dainavimo įgūdžius; 

64.3. ugdyti mokinių artistiškumą ir ansambliškumą, didinti sceninės kultūros patirtį; 

64.4. skatinti mokinius kūrybiškai pritaikyti kitų dalykų pamokose įgytas žinias ir gebėjimus. 

65. Veiklos sritys: 

65.1. chorinio dainavimo įgūdžių formavimas; 

65.2. chorinių kūrinių interpretavimas; 

65.3. atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

66. Choro mokymosi trukmė – nuo 1 iki 4 metų. 

67. Choro mokymas: 

67.1. choro pamokoms skiriamos 1-2 val. per savaitę; 

67.2. choro atskirų balsų grupėms gali būti skiriamos 1-3 papildomos valandos;  

67.3. mokomasi grupėje; 

67.4. plėtojami sceninės kultūros meninio interpretavimo, kūrybiškumo įgūdžiai, aktyviai 

dalyvaujant muzikinėje veikloje; 

67.5. numatomos 1-2 koncertmeisterio valandos per savaitę. 

68. Mokinių pasiekimai:  

1. Veiklos sritis - chorinio dainavimo įgūdžių formavimas  

Nuostata – įgyti vokalinio muzikavimo patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti jaunučių choro repertuaro kūrinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Formuoti taisyklingą kvėpavimą ir 

tobulinti vokalinius įgūdžius. 

1.1.1. Pademonstruoti taisyklingo kvėpavimo ir 

garso formavimo ypatumus ir garso išgavimo 

būdus 

1.2. Dainuojant taisyklingai atlikti muzikos 

kalbos elementus. 

1.2.1. Atpažinti ir nusakyti muzikos kalbos 

elementus ir išraiškos priemones 

2. Veiklos sritis - chorinių kūrinių interpretavimas 

Nuostata – atskleisti chorinio kūrinio interpretacinį sumanymą 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti jaunučių choro repertuaro kūrinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

 2.1. Stilingai atlikti chorinės muzikos kūrinį. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, stiliaus ir žanro 
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ypatumus 

2.2. Perteikti muzikos kūrinio charakterį. 2.2.1. Apibūdinti kūrinio nuotaiką ir dinamiką 

3. Veiklos sritis  - atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – parengti koncertinę programą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio taisykles 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste; 

3.2.2. žinoti sceninės kultūros reikalavimus. 

3.3. Pritaikyti dainavimo įgūdžius kitose 

srityse. 

3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda dainavimas 

69. Choro turinio apimtis:  

69.1. chorinio dainavimo įgūdžių formavimas – dainavimo technikos lavinimo pratybos; 

69.2. chorinių kūrinių interpretavimas – nesudėtingų chorinių kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

69.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – chorinių kūrinių viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys; 

69.4. kūrinių skaičius per mokymosi metus – 4–8 skirtingo charakterio kūriniai.  

____________________________________ 


