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BENDROSIOS NUOSTATOS  

Juridinis asmuo  

1. Pavadinimas  Zarasų Fausto Latėno meno mokykla  

2. Kodas   190212420  

3. Teisinė forma  Biudžetinė įstaiga  

4. Buveinės adresas  Dariaus ir Girėno g. 11, 32108 Zarasai  

5. Programos rengėjai, jų kvalifikacija  Vida Buivienė, vyresnioji mokytoja 

 Irma Gineikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
 

INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ  

Programos kodas Neformaliojo švietimo 

programų registre 

  
 

6. Programos pavadinimas RITMIKOS  STUDIJA „RITMIUKAI“   

7.  Programos kryptis (pažymėkite vieną pagrindinę kryptį)  

X Muzika 

☐ Dailė 

☐ Šokis 

☐ Teatras 

☐ Sportas  

☐ Techninė kūryba 

☐ Turizmas ir kraštotyra 

☐ Gamta, ekologija 

☐ Saugus eismas 

☐ Informacinės technologijos 

☐ Technologijos 

☐ Medijos 

☐ Etnokultūra 

☐ Kalbos 

☐ Pilietiškumas 

☐ Kita (įrašyti).............. 

 

8.  Programos apimtis (val.) 70  

9. Tikslinė amžiaus grupė: 6-9 metų vaikai  

10. Programos pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams:  

programa orientuota į įvairių sugebėjimų parengiamųjų ir pradinių klasių mokinius, 

galvojančius apie tolesnį muzikos ar šokio mokymąsi. 

 

11.  NVŠ programos tikslas: ugdyti vaikų ritminį pojūtį, kūrybiškumą, lavinti muzikinę klausą, 

kūno judesių koordinaciją, tobulinti įgimtus meninius gebėjimus, realizuoti saviraiškos 

poreikį per muziką.  

 

12. NVŠ programos uždaviniai:  

Atskleisti ir plėtoti programos dalyvių turimus meninius gebėjimus. 

Ugdyti programos dalyvių muzikinius gebėjimus ritmikos pamokose.  

Lavinti judesių derinimą su melodija, koordinaciją. 

Lavinti vaiko kūrybiškumą bei vaizduotę. 

  

 

13.  Kompetencijos, kurias patobulins mokiniai (pažymėkite x):  



Kompetencija 
Metodai, kuriais bus ugdomos 

kompetencijos 

Kompetencijų 

vertinimo/įsivertinimo dažnis 
 

x Pažinimo kompetencija 

 Klausimai ir atsakymai. 

Eksperimentai. 

  

  

 Kiekvieną pamoką 

 

x Komunikavimo 

kompetencija 

Išklausyti, pasakyti ir suprasti. 

Kūno kalba. Emocijų atpažinimas. 

Kiekvieną pamoką 
 

x Kūrybiškumo 

kompetencija 

Eksperimentai.  Darbas 

individualiai ir  grupėje. 

Kiekvieną pamoką 
 

x Pilietinė kompetencija 

Pagal galimybes dalyvavimas 

mokyklos bendruomenės ir Zarasų 

visuomenės gyvenime. 

Periodiškai, pagal numatytą 

veiklos planą  

X Socialinė, emocinė ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencija 

Konfliktų valdymas, pokalbiai, 

kaip padėti kitiems ir priimti 

pagalbą.Patyčių prevencija. 

Kiekvieną pamoką 

 

x Kultūrinė kompetencija 

Pagal galimybes dalyvavimas 

mokyklos ir Zarasų visuomenės 

kultūros renginiuose. 

Periodiškai, pagal numatytą 

veiklos planą  

14. Programos turinys, metodai, būdai, priemonės, įranga  

Eil. 

Nr. 
Turinys  Metodai, būdai  

Priemonės, 

įranga 

Trukmė 

(akad. val.) 
 

1 

Pulsacija. Dainų ir kt. muzikos 

kūrinių klausymas. 

Žygiavimas. 

Judesio užduotys. 

Aptarimas. 

Įsivertinimas. 

Metronomas  5  

2 
Ritminė mankšta. Pratimai 

pagal muziką 

Judesio užduotys. 

Aptarimas. 

Kamuoliai, kt 

žaislai 
10  

3 
Susipažinimas su muzikos 

instrumentais 

Skaidrių peržiūra, 

mokomieji filmai, 

praktinė veikla. 

Garso ir vaizdo 

įrašai  5  

4 

Dainelių klausymas ir 

dainavimas, ritminio 

akompanimento pritaikymas 

 Pavyzdžių 

stebėjimas, 

eksperimentavimas 

įsivertinimas, 

aptarimas, diskusija 

Būgneliai, 

trikampis, 

barškučiai 

10  

5 

Netradicinių ritminių 

instrumentų kūrimas Pavyzdžių 

analizavimas, 

eksperimentavimas

, įsivertinimas, 

aptarimas, diskusija 

Saugios 

gamtinės 

medžiagos, 

buities daiktai. 

(Akmenukai, 

šaukštai ir kitos 

medžiagos) 

10  

6 
Grojimas savo pasigamintais 

instrumentais 

Ritmo 

eksperimentai  

Saugios 

gamtinės 

medžiagos, 

buities daiktai. 

10  

7 Kūno perkusija 

Klausymas, 

judesio užduotys, 

eksperimentai. 

Lengvi saugūs 

objektai, 
20  



plastikiniai 

vamzdeliai 

     Iš viso val.: 70  

 

 PASTABA: Atsižvelgiant į programos dalyvių gebėjimus, turimą patirtį, poreikius bei 

galimybes, dalykų temos, priemonės bei metodai gali būti keičiami.  

 

 

 

____________ 

 


