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MUZIKOS MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT 

 Šiuolaikinis muzikinis ugdymas atveria mokytojui daug galimybių būti kūrybišku, 

aktyviu, nepriklausomu nuo vieno vadovėlio ar vienos temos. Tikriausiai ne vienam mokytojui 

norėtųsi, jog mokinys muzikos mokytųsi aktyviai dirbdamas ir aktyviai bendradarbiaudamas. 

Šiuolaikinio ugdymo sėkmę lemia begalė įvairiausių veiksnių: politiniai, ekonominiai, socialiniai, 

kultūriniai visuomenės gyvenimo pokyčiai, edukologijos mokslo raida1. Tad ugdymo centre atsiduria 

pats mokinys, kurio lavinimą lemia ne tik įgytos žinios pamokų metu, bet ir jo kompetencijų 

ugdymas. Taip pat lavinami socialiniai, emociniai, kultūriniai įgūdžiai. Kompetencijų ugdymo 

metodinėje svetainėje2 galima rasti aprašytą šiuolaikinio ugdymo esmę3. (1 pav.) 

 

1 pav. Tradicinės ir šiuolaikinės mokyklos sugretinimas (interneto prieiga : www.ugdome.lt) 

Šiuolaikinio muzikos mokytojo vaidmeniui tenka svarbus vaidmuo: tapti ne tik žinių 

pateikėju, bet ir gebėti organizuoti kuo įdomiau muzikinio ugdymo procesą, tobulinti savo, kaip 

mokytojo kompetencijas, padėti mokiniui mokytis. Svarbu, jog mokytojo ir mokinio bendravimas ne 

tik padėtų mokiniui būti dialogo dalyviais, bet ir įtrauktų mokinį į socializacijos procesą. Jensen 

(1999) išskyrė bendravimo svarbą mokymo procese, ypač mokymosi bendradarbiaujant. Autorius 

teigia, jog bendradarbiaujant svarbu tarpusavio priklausomybė. Norėdami pasiekti sėkmę, vaikai turi 

priklausyti vienas nuo kito. Siekdami tikslo vaikai turi vienas su kitu kalbėtis ar efektyviai bendrauti 

vienas su kitu. Taip pat autorius pažymi ir bendro darbo įgūdžius.  

                                                           
1 Svarbiausi šiuolaikinio švietimo siekiniai taikliai įvardyti UNESCO J. Delorso pranešime „Mokymasis: vidinis lobis“ 
(1996) – tai mokymasis gyventi kartu, mokymasis žinoti, mokymasis veikti ir mokymasis būti. Lietuvos bendrojo 
lavinimo ugdymo turinio kaitos gaires apibrėžiantys dokumentai irgi akcentuoja panašius siekius. 2006–2012 metų 
bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategijoje teigiama, kad 
ugdymo tikslas – ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip 
asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, 
aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. (interneto prieiga: www.ugdome.lt/kompetencijos)  
2 www.ugdome.lt  
3 Taigi šiuolaikinio ugdymo esmę trumpai nusakyti galima taip: svarbiausia dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės 
ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui 
svarbių kompetencijų.  

http://www.ugdome.lt/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos
http://www.ugdome.lt/
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Psichologas G.Navaitis (1998) teigia, jog įvairios grupės yra sėkminga ,,bendravimo 

mokymo laboratorija“. Jose lengviau sprendžiami asmenybės augimo, bendravimo su bendraamžiais 

ir suaugusiais sunkumai. O.Visockienė (2002) nagrinėjo mokymosi bendradarbiaujant įtaką kritinio 

mąstymo ugdymui. Ji teigė, kad bendraujant ir bendradarbiaujant veikloje ugdomas kritinis 

mąstymas, nes atsižvelgiama į įvairių asmenų ar komandos interesus.  

Mokymas bendradarbiaujant suteikia mokiniams daug įvairių galimybių, įtakoja 

mokinių tarpusavio santykius, mokymosi rezultatus, mokinių aktyvumą ir iniciatyvumą, kūrybinį 

mąstymą, savarankiškumą, draugiškumą, o mokytojui leidžia į ugdymo procesą žvelgti kūrybiškai. 

Mokymasis bendradarbiaujant – tai mokymosi kryptis iš esmės pakeitusi mokyklų kultūrą daugelyje 

pasaulio šalių. Mokymosi bendradarbiaujant temomis yra kalbėję ir rašę daugelis autorių: DŽ. 

Dewey, H.Y. Charan, L.Vygotsky, K. Levin, J. Bruner, J. Pjaget, B.Bennet, B. Rolheiser – Bennett 

ir C. Stevahn. Lietuvių autorių grupė: J. Almonaitienė ir D.Antinienė, R. Lekavičienė, M. 

Barkauskaitė, G. Navaitis, M. Teresevičienė, G. Gedvilienė ir kt. 

 Rašydama šią metodinę priemonę pasitelkiau į pagalbą įvairios literatūros ir asmeninės 

pedagoginės patirties. Mokytojui, kuris ruošiasi įdomiai pravesti pamokas, svarbu žinoti, jog ir 

praėjus 20 pedagoginio darbo metų – pamokai svarbu ruoštis. Šiuolaikinis mokytojas neturi teisės 

sau leisti neateiti į pamoką nepasiruošęs. Pasak konferencijų pranešėjos ir kelių universitetų mokytojų 

mokymo programų instruktorės Beth Crtchley Charlton 4  “..kad mokinius išmokytume naujų 

startegijų, pamoką turi sudaryti štai tokie etapai: 

1. Nupasakokite mokiniams temą ar strategiją, ko mokysite, ir paaiškinkite, kodėl nusprendėte 

juos to mokyti. 

2. Išsamiai ir vaizdžiai paaiškinkite temą ar strategiją. 

3. Paraginkite mokinius, kad ir jie įsitrauktų į demonstravimą, ir atidžiai stebėkite jų reakciją. 

Paaiškinkite visus kylančius klausimus. 

4. Skirkite mokiniams savarankiškos praktikos, susijusios su tema ar strategija. 

5. Kol mokiniai dirba savarankiškai, stebėkite jų darbą ir pasakykite pastabų. 

6. Pasiremdami savo pastebėjimais priimkite sprendimus dėl tolesnio mokymo. 

 Autorės siūlomi pamokos etapai tiktų visų dalykų pamokoms. Žinia, jog muzikos 

dalykas yra specifinis. Muzikos pamoka yra didesne dalimi kompleksinė pamoka. Ji nėra skirta vienos 

teorijos ar vienos taisyklės aiškinimui.  

Metodinėje priemonėje pateikiami įvairūs, gerai žinomi aktyvūs metodai, kuriuos 

pritaikiau mokydama vaikus muzikos bendrojo lavinimo mokykloje. Priemonę sudaro 5 dalys: 

aktyvūs muzikos mokymo metodai, užduotys muzikos pamokoms, pateikčių pristatymai muzikos 

pamokoms ir žaidimai, užduotys žinių patikrinimui ir internetinių tinklapių nuorodos atskiroms 

temoms. Tikiuosi, jog ši priemonė bus naudinga Lietuvos muzikos mokytojams. Pasiūlymus ir 

pastebėjimus galite rašyti el. pašto adresu: jelenolia@gmail.com  

 

 

 

 

 

                                                           
4 (Beth Crtchley Charlton. Neformaliojo vertinimo strategijos. V., 2009. P.116) 

mailto:jelenolia@gmail.com


6 
 

MUZIKOS PAMOKA 

 Šių dienų procese muzikos pamokos apibūdinimas kelia daugelį klausimų. Kas yra 

šiuolaikinė muzikos pamoka? Kokia turėtų būti muzikos pamoka? Koks mokytojo vaidmuo muzikos 

pamokoje? Į daugelį iškeltų klausimų rasime begalę įvairiausių atsakymų. Pasak Z.Rinkevičiaus 

„Muzika – kultūros reiškinys. Šimtmečiais kultūra pasireiškia kaip asmens dalyvavimas tobulinant 

bendras, visuotinai svarbias žmogiškąsias vertybes..“ Internetinis Wikipedijos žodynas pamoką 

apibūdina kaip „mokiniams perteikiamos ir mokinių jau turimos žinios, mokinių ir mokytojų veikla“. 

Lietuvių kalboje randame daug įvairiausių muzikos pamokos struktūros aprašymo būdų ir pasiūlymų. 

Šiuo klausimu daug rašė prof. E. Balčytis, prof. Z. Rinkevičius, prof. A. Piličiauskas, dr. doc. J. 

Navickienė dr. prof. R. Girdzijauskienė. Šiuolaikinėje muzikos pamokoje laikomasi šiek tiek kitokių 

principų. Didesnis dėmesys orientuojamas į kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, gebėjimo mokytis 

aspektus. Mokytojas ir mokinys tampa komanda, kai ugdymo proceso veikla daugiau orientuojama į 

mokinį. Šiuolaikinės muzikos pamokos struktūra kartais kinta iš esmės.  

Šiuolaikinei muzikos pamokai keliama daug įvairiausių tikslų, tačiau pagrindiniu tikslu gerai 

pamokai tampa aktyvus mokytojo noras dirbti, aiški pozicija, tikslūs ir teisingi siekiai. Nuo mokytojo 

noro, jo gebėjimo pasiruošti muzikos pamokai ir požiūrio priklauso muzikos pamokos kokybė. 

Pamoka – tai mokiniams perteikiamos ir jau jų turimos žinios, mokinių ir mokytojo veikla. Kaip bus 

vedama šiuolaikinė pamoka – šiuolaikinio mokytojo kompetencija. Planuodamas muzikos pamokas 

mokytojas turėtų atsižvelgti ne vien tik į mokomosios medžiagos parinkimą, bet ir į daugelį kitų 

dalykų: mokinių amžiaus ypatumus, jų žinias, gebėjimus, mokinių poreikius, interesus. Mokytojas 

planuodamas pamoką turėtų atsižvelgti ne tik į žinių suteikimą, dalyko mokymą, bet ir pratinti mąstyti 

moksleivį apie ateitį, mokyti mokinius rasti įvairius ryšius tarp faktų bei procesų. Šiuolaikinės 

pamokos planavimas ypač svarbus mokytojui, nes kelia daug siekių pamokai. Siūlau šiuos muzikos 

pamokos planavimo etapus: 

1. Pamokos planavimas ir organizavimas 

2. Mokymas 

3. Mokymasis  

4. Pagalba mokiniui 

5. Vertinimas 

6. Santykiai, tvarka, klasės valdymas 

7. Mokymosi aplinka 

8. Pasiekimai pamokoje 
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I DALIS 

AKTYVŪS MUZIKOS MOKYMO METODAI 

DUZGINYS 

Dūzginio aprašymas  

 

1. Mokiniai suskirstomi į grupes. Dažniausiai skirstau mokinius leidžiant jiems pasirinkti 

skirtingų spalvų korteles. Kiekviena grupė turi savo spalvą. Pradinių klasių mokiniams galima 

paruošti instrumentų korteles, kuomet kiekviena grupė turi savo instrumentą. Pavyzdžiui, 

pirmoji grupė – styginiai instrumentai antroji grupė – pučiamieji instrumentai, trečioji – 

klavišiniai, ketvirtoji – mušamieji. Tokiu būdu skirstant vaikai pakartoja ir įtvirtina ne tik 

instrumentų rūšis, bet ir jų pavadinimus.  

2. Mokinys vertintojas gali būti vienas grupės savanoris arba mokytojo paskirtas grupės 

mokinys. Vertintojas stebėdamas, klausydamas grupės narių darbą pildo lentelę bei žymi 

grupės narių darbo kokybę (2 priedas). 

3. Muzikos klausymo lapas (3 priedas) išdalinamas kiekvienam grupės mokiniui  prieš pamoką. 

Kiekvienas grupės mokinys pasirenka klausymui ir aprašymui pažymėti vieną klausytojo 

skiltį. Pavyzdžiui, klausydamas mokinys muzikos turi pažymėti lape kokį muzikos stilių jis 

girdi. Arba pasirinkdamas aprašyti aprangą, mokinys pažymi ne tik žodelius kasdieninė ar 

šventinė, bet ir konkrečiam muzikos stiliui būdingas aprangos detales.  

4. Muzikos klausymo pavyzdžius mokytojas gali pasirinkti savo nuožiūra. Dažnai parenkant 

muzikos klausymą mokiniams iš youtube.com tinklo susiduriama su keliomis problemomis, 

kurias mokytojas turėtų apeiti prieš ruošdamasis pamokai. Šiuo metu šio tinklapio įrašų 

pradžiose labai dažnai leidžiama reklama. Svarbu, jog pamokos pradžioje ši reklama 

nesukeltų pamokai papildomų rūpesčių. Ieškant muzikos įrašų interneto portaluose reikėtų 

atkreipti dėmesį į įrašų kokybę, instrumentus. Įrašus mokinio klausymo užduotyse suderinti 

su muzikos klausymu.  

5. Užduotis „atpažink instrumentus“ skiriama pamokos įtvirtinimui. Mokiniai žymėdami 

instrumentus ne tik įtvirtina jų pavadinimus, bet ir prisimena kaip šie instrumentai atrodo. 

DŪZGINYS 

1. Suskirstymas į grupes (1 priedas) 

2. Vertintojo lapas (2 priedas) 

3. Muzikos klausymo lapas (3 priedas) 

4. Muzikos klausymo internetiniai pavyzdžiai (4 priedas) 

5. Užduotis. Atpažink instrumentus (5 priedas) 

6. Dūzginio aprašymas (6 priedas) 
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1 PRIEDAS 

GRUPIŲ SUSKIRSTYMAS  

Mokiniai suskirstomi į grupes dalinant jiems arba pasirenkant bet kurį lapą su raide. Kiekvienas 

mokinys sėdasi ten, kur pažymėta jo raidė. 

A B C D 

1 grupė 2 grupė 3 grupė 4 grupė 

 

 

2 PRIEDAS  

VERTINTOJO LAPAS 

Vertintojas žymi klasės draugų darbo kokybę. 

Mokinio vardas Atidžiai klauso  Pataria, siūlo  Rašo, žymi 

informaciją  

Trukdo  

Onutė      

Jonas      

Augustė      

Rapolas      

 

 

3 PRIEDAS  

MUZIKOS KLAUSYMO LAPAS 

Ei. nr. Muzikos stilius: 

rokas, džiazas, 

klasika, folkloras 

Instrumentai: 
orkestras, gitara, 

mušamieji, smuikas, 

trombonas, trimitas, 

klarnetas, saksofonas 

Atlikėjai: solistas, 

roko grupė, 

ansamblis, orkestras 

Apranga: 

Kasdieninė, 

šventinė  

Aprangos detalės 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

4 PRIEDAS 

1. Roko muzika  

2. Džiazo muzika  

3. Klasikinė muzika  

4. Folkloro muzika  

 

http://www.youtube.com/watch?v=XMLiqEqMQyQ
http://www.youtube.com/watch?v=gOlpcJhNyDI
http://www.youtube.com/watch?v=BcPY0SZog7Y
http://www.youtube.com/watch?v=a8CoUMkCbWY
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 5 PRIEDAS 

MUZIKOS INSTRUMENTŲ LAPAS  

Pažymėk, kur yra šie instrumentai 

Instrumentai Instrumentų 

pavadinimai 

 

 

 

 

 

Orkestras 

 

Trombonas  

 

Klarnetas  

 

Smuikas  

 

Pianinas  

 

Saksofonas  

 

Gitara   

 

Trimitas  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=T8lJLyfUsPyQzM&tbnid=8Bbp0sdZasi1VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cuivresetbois.fr/contents/fr/d26.html&ei=kLd_UaPIO8HBtQbfmIC4Cw&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNE_hpNYMnySS7VZiM0X96Iz1KTRTQ&ust=1367410958001975
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hoKUf3uZfZ4V-M&tbnid=s0o9nmm29zcRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1663249&ei=27h_UZfmJMrjswaY74HIDg&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNHBCbywp_M0BTYS0ogmc71L-K0ntg&ust=1367411281308059
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i_EQ4dsE6RuoDM&tbnid=qzOEraWcUm_ZbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.opera.lt/naujienos/i-vilniu-atvyksta-nacionalinis-tuluzos-kapitolijaus-orkestras&ei=7Ld_UaHYKonGtAaIsYHABA&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNFWB9GUTVXJDxCLrhTJCKRNf1HXtg&ust=1367411037801023
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xi3bndm2ot5n2M&tbnid=p3iFdNatsDtFmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.hawaii.edu/~palika/images.html&ei=I7l_UfzLJsXNsgbIgIH4DQ&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNGu7liXfSRHipuErdvewZk1jAMcYg&ust=1367411356172177
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fDgmoOS_ahXVMM&tbnid=u3mavjg1cahpWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tarantuladesign.blogspot.com/2011_04_01_archive.html&ei=Vbh_Ue7pH4XntQak84HwAw&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNHpNH_fpLyHyh7bFqlD0wFYkkuD9w&ust=1367411154438194
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mYXzyuC4hvANBM&tbnid=dJfJ9q16ePtp4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skymusic.com.au/Bb-Clarinet-CL-530.html&ei=Yrl_UdHgCYaMswatloGYCA&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNEHfwERMuIm_ducstwdEie9sbJDCQ&ust=1367411411325670
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yjsKXRc7XS-LcM&tbnid=_9HpGjFyuGSe3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.midiaudio.com/product/vintage-v6ssb-elektrin%C4%97-gitara&ei=hrh_UfGvOofasgaoz4CQCg&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNFtoTgvhBRL0gqYGYjTPijy0ZxIoQ&ust=1367411200851649
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MINČIŲ LIETUS 

 Šis metodas parankus mąstymui ugdyti ir lavinti. Jo esmė tokia: mokytojas, pateikęs 

klausimą ar pasiūlęs temą, paragina mokinius įvardyti kuo daugiau galimų atsakymų į pateiktą 

klausimą ar pareikšti kuo daugiau minčių pasiūlyta tema. Svarbu, kad mokytojas ar jo paskirtas 

mokinys kilusias mintis surašytų lentoje ar dideliame popieriaus lape. Svarbu, kad mokiniai būtų 

konstruktyvūs: ne kritikuotų, o rekomenduotų, nenukryptų nuo temos, kalbėtų po vieną, aktyviai 

klausytųsi vieni kitų. Jeigu mokiniai siūlo nerealius problemų sprendimo būdus, mokytojui pravartu 

butų surengti diskusiją pateiktų idėjų realumo tema.  

 

 Mokslo metų pradžioje mokiniai mokytojo padedami sugalvoja kuo daugiau žodžių 

muzikai apibūdinti. Siuos žodžius mokytojas užrašo lentoje. Žodžius mokiniai stengiasi kuo aiškiau 

paaiškinti. Vėliau, mokiniai užrašo savo vardo raides sąsiuvinyje stulpeliu žemyn ir kiekvienai vardo 

raidei randa muzikos nuotaikos, ritmo, tempo (muzikos išraiškos priemonių) apibūdinimą. Pvz. : 

skamba E.Grygo « Rytas » iš siuitos « Peras Giuntas ». Klausomasi muzikos ir randami apibūdinimai. 

PASTABA. Klausantis muzikos išraiškos priemonių apibūdinimas turi atitikti skambančią muziką. 

M - MALONI 

I - ĮDOMI 

L - LĖTA 

D - DAININGA 

A – IR T.T. 
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GRUPINIS TYRIMAS 

Grupinis tyrimas – (Sharan ir Hertz – Lazarowitz, 1980) yra tokia bendradarbiavimo 

struktūra, kuri leidžia mokiniams planuoti ir mokytis. Jis apima tyrimo temos įvardijimą, tyrimo 

planavimą ir atlikimą bei galutinio pristatymo parengimą. Siam metodui reikia didesnio mokinių ir 

grupės savarankiškumo. Grupinio tyrimo metodą sudaro šešios pakopos : 

1. Grupių sudarymas 

2. Planavimas  

3. Tyrimas  

4. Organizavimas  

5. Pristatymas  

6. Ivertinimas  

Muzikos pamokose galima mokiniams pasiūlyti įvairias temas arba supažindinti su temomis, 

keliančiomis įvairiausių minčių. Pavyzdžiui, mokiniai supažindinami su tema « Dainininkų balsai ».  

Pirmoje pakopoje mokiniai ieško įvairių šaltinių ( knygų, žurnalų, straipsnių ir t.t.), kurie padės jiems 

tirti. Išsiaiskina temą, kelia klausimus, kuriuos norėtų tirti, užsirašo idėjas. Pasiskirsto grupelėmis. 

Grupelės išsirenka potemę, kurią norės nagrinėti (sopranas, altas, tenoras, bosas, diskantas ir t.t.) 

Antroje pakopoje vyksta planavimas. Kiekviena grupelė nagrinėja savo potemį. Planuojant galima 

pildyti grupinio tyrimo  planavimo lapą (B.Bennet, C. Rolheisser – Bennett, L. Stevahn, Mokymasis 

bendradarbiaujant, 2000, p.231). Autoriai siūlo tokį grupinio tyrimo planavimo lapą : 

Grupinio tyrimo planavimo lapas 

Tiriamoji tema : 

Aukšti moterų balsai  

Grupės nariai ir jų vaidmenys : 

Koordinatorius, protokoluotojas, muzikos įrašų ieškotojas, PPT autorius ir t.t. 

                     Vardas                                             Vaidmuo  

1. ………………………………………………………………………………………………

… 

2. ………………………………………………………………………………………………

… 

3. ………………………………………………………………………………………………

… 

4. ………………………………………………………………………………………………

… 

 

 

Šaltiniai : 

a) Knygos ir dokumentai : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…… 

b) Žmonės, dainininkai : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…… 

c) Vietovės, garso ir vaizdo priemonės 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…… 
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Kiekvienas tyrimas prasideda nuo planavimo ir po to keliaujama į sekančią, trečią pakopą – tyrimo 

atlikimą. Mokiniai turėtų sudaryti kiekvienos tyrimo dienos arba eigos planą (žr. Kasdienį grupės 

tyrimo planą), grupės nariai iš įvairių šaltinių renka informaciją, grupės nariai įvertina surinktų 

duomenų svarbą, nariai pritaiko naujas žinias nagrinėdami savo tiriamą problemą. Šis tyrimas suteikia 

daug emocijų ypač vyresnio amžiaus mokiniams. Taip pat reikalauja komunikacinių įgūdžių, 

bendraujant su žmonėmis, dėstytojais, muzikantais. 

Kasdienis mūsų grupės tyrimo planas 

Data:……………………….. 

Grupės planas 

              Vardas                                                                               Veikla 

1. ………………………………………………………………………………………………

…............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............ 

2. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

3. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……… 

Galimos veiklos plano dalys 

 Tyrimas Operos ir baleto teatre 

 Tyrimas LMTA dainavimo katedroje 

 Tyrimas muzikos mokykloje 

 Pastabų apibendrinimas dominančioje vietoje 

 Pokalbis su dėstytoju 

 Atitinkamo straipsnio skaitymas 

 Pažintis su konkrečia vaizdo ir garso informacija 

 Keitimasis informacija 

 Surinktų duomenų analizė ir vertinimas 

 Apibendrinimo rašymas 

 Kita…………… 

 

 Rengimasis galutinei ataskaitai. Organizavimas. Grupė kartu su mokytoju nusprendžia 

kokia forma supažindins klasę su savo duomenimis. Muzikos pamokoje tai gali būti :  

 Video medžiagos demonstravimas 

 Apsilankymas operos ir baleto teatre ar LMTA, muzikos mokykloje (susitarus su dėstytojais 

ar atsakingais asmenimis) 

 Skaidrių demonstravimas 

 Rašytiniai pranešimai – referatai 

 Koncertas 

 Kita…. 

Autoriai čia taip pat siūlo parengti ataskaitą rašytine forma. 
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Ataskaita  

Tiriamoji grupės tema : 

…………………………………………………………………………………………………

… 

Grupės nariai : 

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

Pristatymo forma : 

…………………………………………………………………………………………………

….. 

Kiekvieno grupės nario vaidmuo pristatant : 

1. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

2. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

3. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

4. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

Ataskaitų pateikimo tvarkaraštis (užpildo mokytojas) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……. 

 

 Penktoji pakopa atliekant grupinį tyrimą – pristatymas. Grupės pagal paskelbtą 

mokytojo tvarkaraštį supažindina klasę su baigiamosiomis ataskaitomis. Kitų grupių nariai garsiai 

aptaria tai, ką matė arba girdėjo. Po ilgų grupinio tyrimo pakopų seka įvertinimas – tai tyrimo 

proceso ir rezultato įvertinimas. Mokiniui naudingiau kai jis pats gali nustatyti tyrimo vertinimo 

kriterijus. Autoriai, nagrinėję šį metodą vertinant siūlo atsakyti į šiuos klausimus : 

 Ko siekiame veiksmingu grupiniu tyrimu ? 

 Ko tikimės iš rezultatų pristatymo ? 

Kiekvienas mokytojas gali pats suplanuoti vertinimą ir įsivertinimą. Svarbu, kad mokytojas 

įsitikintų, ar mokiniai iš pat pradžių supranta, kaip jie bus vertinami per grupinį tyrimą. 

Galima duoti mokiniams užpildyti įvertinimo lapą (žr. B.Bennet, C.Rolheisser – Bennett, 

L.Stevahn, Mokymasis bendradarbiaujant, 2000, p.239 - 241) 
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II DALIS 

UŽDUOTYS MUZIKOS KLAUSYMUI 

2.1. Muzikos klausymo užduotis įtvirtinant nuotaikos bei muzikines sąvokas. 

 APIBŪDINK MUZIKOS NUOTAIKĄ, ĮRAŠYK ŠALĮ, IŠ 

KURIOS KILĘS KOMPOZITORIUS, ATLIKĖJAI.  

PARAŠYK, KAS ATLIEKA KŪRINIUS: 

STYGINIŲ ORKESTRAS, SIMFONINIS ORKESTRAS, 

VARGONAI, DAINININKAS, STYGINIŲ KVARTETAS, 

GITARA 

Kompozitorius Kūrinio 

nuotaika 

Atlikėjai  Šalis  

E.GRYGAS 

Kalnų karaliaus 

oloje 

  Norvegija  

J.S. BACHAS 

Tokata ir fuga d-

moll 

 

  Vokietija 

 

GRUPĖ „THE 

BEATLES“ 

Yesterday 
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2.2. Tema J. S. Bachas. Mokiniams pateikiamos skaidrės apie J.S.Bacho gyvenimą, mokslus, 

žymiausias vietas, kurios susijusios su kompozitoriaus gyvenimu. Išklausę pasakojimo mokiniai 

įtvirtina žinias pildydami šią užduotį. Užduotį galima atlikti 2-3 mokinių grupelėse. Pateiktis galima 

rasti tinklapyje www.elenosmuza.lt   

 

 

J.S.BACHAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

Įrašykite nuotraukoms pavadinimus: J.S Bachas, Kompozitoriaus kapas 

Šv. Tomo bažnyčioje, kompozitoriaus namas, smuikas, vargonininkas, 

klavesinas, Veimaro rūmai, Kėteno pilies maketas, vargonai 

 

http://www.elenosmuza.lt/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m_UCAc-2M-NkoM&tbnid=S7ZERmJLTlgi4M:&ved=&url=http://www.lankeliene.eu/index.php/17-kultura/1970-lmta-studento-bernardo-petrausko-smuikas-koncertas&ei=m0ZtUeC2FsGXtQa11YDwCA&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNEvKNv_ebFn8Fv7WT9uLAZfSZxWLA&ust=1366202395799780
http://www.google.lt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=xC4ogwu5b1OJRM&tbnid=CtOhiDOxq1kysM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.renwks.com/products/harpsichord.htm&ei=JUdtUaX1MJP44QSfhoHYAw&psig=AFQjCNGBw99YG0DX66QM6krkd2SyChr5Rg&ust=1366202533830279
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=d7DdPm728_Y2jM&tbnid=nTHuiDaT1DGQGM:&ved=&url=http://www.vargonai.com/&ei=dkdtUfWnD4iw4QTUroHwCQ&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNGNdfzV8szgwmCFz1tK4X7XCHfFtA&ust=1366202614776281
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ox4fQZaLdbhebM&tbnid=ycQVVjsEF6zxOM:&ved=&url=http://www.josephabrahammusic.com/&ei=GkhtUbGpLs-Q4gTb7ICgCg&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNGJRDpWfonqvTfVOiv_ixxV-YqpQg&ust=1366202779088700
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2.3. Pasaulio tautų muzika. Šią užduotį ruošiau kartu su PPT pristatymu (galima rasti 

www.elenosmuza.lt ) 2 klasės mokiniams. Įrašai iš youtube.com.  

Klausyk muzikos ir pabrauk teisingą atsakymą. 

1. Kas šoka flamenko šokį? Moteris, vyras, vaikas. 

2. Koks instrumentas pritaria šokiui? Gitara, akordeonas, trepsėjimas. 

3. Kas atlieka meksikiečių dainą? Choras, vyro ir moters duetas, solistas. 

4. Meksikietiška daina tai: instrumentinė muzika, vokalinė muzika, instrumentinė – 

vokalinė muzika. 

5. Rusų muzikos kūriniui vadovauja: mokytojas, dirigentas, solistas. 

6. Rusų muzikos kūrinio solistas groja su:  gitara, balalaika, violončele. 

7. Japonų muzikos kūrinio nuotaika: išraiškinga, grakšti, juokinga, liūdna, audringa, rami. 

8. Afrikiečių muziką atlieka: vaikų choras, ritminių mušamųjų ansamblis, solistas. 

9. Lietuvišką muziką atlieka: liaudies ansamblis, sutartinių giedotojos. 

10. Vaikai vaizdo įraše groja su: kanklėmis, ragais, skudučiais. 

  

http://www.elenosmuza.lt/
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2.4. Sąvokų įtvirtinimui 

1. Pateikiamos nuotraukos. Galima panaudoti PPT.  

2. Atliekama pirma užduotis: parašyti nuotraukos numerį į lentelę.  

3. Mokytojas pasakoja istoriją apie kompozitorių pvz. V. A. Mocartą ir prašo mokinių atlikti 

antrąją užduotį: išklausius pasakojimo pabraukti žodžius, kuriuos girdėjo pasakojant. 

4. Dirbant poromis, mokiniai vienas kitam aiškina pabrauktų žodžių reikšmes, įtvirtina 

sąvokas. 

5. Klausomas V. A. Mocarto „Turkų maršas“, atliekama ketvirta užduotis: pabraukti žodžius, 

kurie tinka muzikos nuotaikai apibūdinti. 

6. Klausomas V. A. Mocarto „Turkų maršas“ antrąjį kartą. Kūrinys atliekamas keletą kartų vis 

kitu instrumentu.  Atliekama penktoji užduotis: pažymėti eilės numeriu, kuris instrumentas 

skamba. 
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UŽDUOTYS  

 

1. PARAŠYK NUOTRAUKOS NUMERĮ 

DAINININKAS  

MUZIKOS MOKYTOJAS  

DIRIGENTAS  

DISKOTEKOS VEDĖJAS  

PIANISTAS  

AKORDEONISTAS  

 

2. PABRAUK ŽODŽIUS, KURIUOS GIRDĖJAI PASAKOJANT 

KOMPOZITORIUS, LĖLĖ, AUSTRIJA, SMUIKININKAS, MAŠINA, SMUIKAS, 

DIRIGENTAS, PENKLINĖ, VUNDERKINDAS, OPERA, VAIKAS, PIANINAS, 

GARSAS. 

3. PAAIŠKINK SUOLO DRAUGUI PABRAUKTŲ ŽODŽIŲ REIKŠMĘ 

 

4. KLAUSYK V.A.MOCARTO KŪRINIO „TURKŲ MARŠAS“, 

PABRAUK ŽODŽIUS, KURIE TINKA MUZIKAI APIBŪDINTI: 

SKAMBI, DIDINGA, IŠKILMINGA, LIŪDNA, NUOTAIKINGA, IŠDIDI, 

LINKSMA, LYRIŠKA, SVAJINGA, GREITA, LĖTA. 

5. PAŽYMĖK EILĖS NUMERIU, KURIS INSTRUMENTAS SKAMBA: 

INSTRUMENTAS  EILĖS NUMERIS (1,2,3) 

SMUIKAI  

FORTEPIJONAS  

GITARA   
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2.5. ŽAIDIMAS „OPERA“ 

1. Mokiniai supažindinami su operos žanru. Galimas PPT pristatymas. 

2.  Išsiaiškinus sąvokų reikšmes, operoje dirbančių žmonių profesijas, atlikėjų sąstatus ir t.t. 

žaidžiamas žaidimas Opera.  

3. Žaidimas žaidžiamas dviem būdais. Pirmasis: sakomas žodis – grupė turi kuo greičiau jį 

apibūdinti. Antras būdas – apibūdinamas žodis, nesakant jo pavadinimo, tada spėjamas 

žodis. 

Sąvokos ir operos dalyvių profesijos: 

Uvertiūra -  įžanga, atliekama orkestro. 

Opera – didelės apimties muzikos kūrinys, atliekamas orkestro, solistų ir choro. 

Arija – operos dalis, atliekama solisto pritariant orkestrui. 

Libretas – operos veiksmo aprašymas. 

Kompozitorius – operos muzikos kūrėjas. 

Režisierius – vadovauja atlikėjams, nurodo, ką jie turi veikti scenoje. 

Kostiumų dailininkas – sukuria artistų kostiumus. 

Grimuotojas – dažo artistus prieš spektaklį. 

Aprengėjas – tvarko artistų kostiumus, padeda jais apsirengti. 

Garso operatorius – stengiasi, kad spektaklio muzika būtų gerai girdima. 

Sinkopė – kirčio perkėlimas iš stipriosios ritmo dalies į silpnąją. 
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Kirpti ……………………………. 

OPERA 

ŪVERTIŪRA 

SINKOPĖ 

GRIMUOTOJAS 

GARSO OPERATORIUS 

KOSTIUMO DAILININKAS 

APRENGĖJAS 

REŽISIERIUS 

LIBRETAS 

ARIJA  

KOMPOZITORIUS 

OPERA 

ŪVERTIŪRA 

SINKOPĖ 

GRIMUOTOJAS 

GARSO OPERATORIUS 

KOSTIUMO DAILININKAS 

APRENGĖJAS 

REŽISIERIUS 

LIBRETAS 

ARIJA  

KOMPOZITORIUS 
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2.6. Miško simfonija 

Ši tema gali būti glaudžiai integruojama su gamtos pažinimu bei lietuvių kalbos pamokomis.  

1. Mokiniams išdalinami lapai su įrašytais veiksmažodžiais. 

2. Prašoma mokinių išploti ritmiškai žodžius ir paaiškinti jų reikšmes. 

3. Pasitelkdami kūno perkusiją mokiniai pasiskirstę grupėmis, vaizduoja pasirinktą veiksmą –

žodį, kitos grupės spėja. 

4. Antro lapo pildymas. Parašyti tinkamus veiksmus iš pirmojo lapo žodžiams miškas, 

paukščiai, gyvūnai. 

5. M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Miškas“ pristatymas. Klausydami mokytojo 

pasakojimo mokiniai pildo trečiąjį lapą. 
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1 LAPAS 

ŠNIOKŠČIA, ŪŽIA, BRAŠKA, PUTOJA, 

RIAUMOJA, STAUGIA, PLAZDA, KUKUOJA, 

ŪKAUJA, OŠIA, TREŠKA, ČEŽA, LŪŽTA, 

GIEDA, ČIULBA 

 

KIRPTI ................................................................................................................................................ 

ŠNIOKŠČIA, ŪŽIA, BRAŠKA, PUTOJA, 

RIAUMOJA, STAUGIA, PLAZDA, KUKUOJA, 

ŪKAUJA, OŠIA, TREŠKA, ČEŽA, LŪŽTA, 

GIEDA, ČIULBA 

 

KIRPTI ................................................................................................................................................ 

ŠNIOKŠČIA, ŪŽIA, BRAŠKA, PUTOJA, 

RIAUMOJA, STAUGIA, PLAZDA, KUKUOJA, 

ŪKAUJA, OŠIA, TREŠKA, ČEŽA, LŪŽTA, 

GIEDA, ČIULBA 
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2 LAPAS 

 

MIŠKAS:  

 

 

PAUKŠČIAI: 

 

 

GYVŪNAI: 
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3 LAPAS  

Girdime: ........................................................................................ 

Kompozitorius M.K............................ Simfoninė poema „Miške“.  

Simfoninė poema parašyta:...............-................... metais. 

Kompozitoriui labai artima buvo, ko jis labai 

pasiilgdavo:................................................................................... 

Lietuvos girios tai - ....................................................................... 

Ką galime girdėti? ......................................................................... 
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2.7. MUZIKOS KALBA 

Tikslas: susipažinę su muzikos kalbos sąvokomis, mokiniai išmoks sąvokų reikšmes bei gebės 

jas pritaikyti atliekant užduotis praktiškai. 

1. Išsiaiškinus grupelėse sąvokų reikšmes, pateikiama įtvirtinimui praktinė užduotis. 

2. 1 Užduotis: susipažinus su muzikos kalbos sąvokomis užpildyti lentelę. 

3. 2 Užduotis: rasti muzikos kalbos sąvokas iš aukščiau pateikto teksto, kurių lentelėje 

nėra įrašyta. 

MUZIKOS KALBA 

RITMAS – tai skirtingo ilgumo garsų ir akcentų kaita. Tarkim, tolygus ritmas  melodijai suteikia 

ramybės ir plastiškumo; trūkčiojantis, taškuotas ritmas  – įtampos ir veržlumo; sinkopinis ritmas  – 

tvirtumo ir aštrumo. 

TEMPAS – tai muzikos atlikimo greitis. (Bet šis terminas kilęs ne nuo žodžio greitis, o nuo žodžio 

laikas (lot. tempus). Nuo tempo labai priklauso muzikos charakteris. Muzikoje dažniausiai 

naudojami itališki tempo pavadinimai: allegro – greitai, antante – neskubant, lento – lėtai, moderato 

– vidutiniškai ir kiti. 

METRAS – metras žymimas metro rodikliu, kuris parodo kiek ir kokių natų yra viename takte. 

DINAMIKA – Dinamika nurodo kokiu garsumu reikia atlikti muziką. Kūrinyje dinamika nuolat 

kinta, sukurdama nepakartojamus skambesio atspalvius. Dinamikos ženklai: f – forte (garsiai), p – 

piano (tyliai), mf – mezzo forte (vidutiniškai garsiai), mp – mezzo piano (vidutiniškai tyliai), 

crescendo – garsinant <  , diminuendo – tylinant   >  . 

GARSŲ IŠGAVIMO IR JUNGIMO BŪDAI – nurodo kaip reikės atlikti kūrinį. Atliekant legato 

muzika skambės melodingai ir dainingai, non legato – tvirtai, ryžtingai, staccato – grakščiai ir 

lengvai. 

UŽDUOTIS. Surašyk į lentelę sutartinius muzikos kalbos ženklus: pvz. forte – f (dinamika) 

Allegro - greitai, trijų ketvirtinių metras, piano, ketvirtinė nata, legato – jungiant garsus, garsyn, 

dviejų ketvirtinių metras, tylyn, aštuntinė nata, pusinė nata, moderato - vidutiniškai,  staccato – 

trumpai, melodijoje vyrauja sinkopuotas ritmas, trijų aštuntinių metras, non legato – tvirtai. 

Ritmas Tempas Metras Dinamika Garso išgavimo 

būdas 

   f  
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2.8. MUZIKINIS TEATRAS 

 Šioje temoje mokiniai pakartoja ir įtvirtina muzikines frazes, vartoja sąvokas 

apibūdinančias muzikinę erdvę. Darbas vyksta grupėse. 

Darbo eiga: 

1. Klasė suskirstoma į grupes. 

2. Grupėms išdalinamos įvairios muzikinės nuotraukos. 

3. Pateikiamos užduotys. 

4. Įsivertinimas. 

1 užduotis. Išrinkite žodžius, kurie tinka nuotraukai apibūdinti. (tinkamus žodžius 

pabraukite). 

Choras, dirigentas, solistė, mikrofonas, poetas, scena, smuikininkė, orkestras, mišrus choras, 

ansamblis, folkloro ansamblis, vaikų choras, pianistė. 

2 užduotis. Pabraukite, kurioje erdvėje vyksta jūsų nuotraukos dalyvių pasirodymas? 

Balio Dvariono muzikos mokyklos salė, mokyklos salė, bažnyčia, koncertų salė –scena, gamta, 

kongresų rūmų salė. 

3 užduotis. Išrinkite grupės atstovą ir pristatykite klasei jūsų nuotrauką. Papasakokite: 

a) nuotraukos pavadinimas; 

b) nuotraukos dalyvių apibūdinimas (kas koncertuoja?); 

c) nuotraukos koncerto vietos pristatymas (kur vyksta dalyvių pasirodymas?). 

4 užduotis. Mokiniams išdalinami „Draugų pristatymo“ lapeliai. Į lapelius mokiniai surašo išgirstą 

informaciją. 

Draugų pristatymo lapas. 

Aš,............................................. 2014 m. rugsėjo 20 dieną muzikos pamokoje išgirdau ir sužinojau: 

Nuotraukos pavadinimas Nuotraukoje koncertuoja Koncerto vieta  

   

 

Mano įsivertinimas 

Šią temą supratau: Labai gerai Gerai  Reikia dar kartą 

įtvirtinti 

Muzikines sąvokas 

supratau: 

   

Nuotraukos dalyvius 

apibūdinau: 

   

Nuotraukos koncerto 

vieta man žinoma: 
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III Dalis 

Pateikčių pristatymai muzikos pamokoms. 

 Šiuolaikinė muzikos pamoka kaip visos kitos dalykinės pamokos tikriausiai 

neįsivaizduojamos be vaizdinių priemonių. Lengviausiai prieinama priemonė vaizdui pateikti 

ankščiau buvo vadovėlis. Tačiau sparčiai besivystanti technika vadovėlį išstumia į antrąjį planą ir 

vadovėlis tampa tik priemone tikslui pasiekti. Švietimo ministerijos bendrosiose programose temai 

pristatyti siūloma įvairiausia gausa įvairių priemonių. Tad vadovėlis nebėra priemonė, kurią būtų 

galima naudoti visą pamoką. Gausūs interneto tinklapiai (www.youtube.com, www.emokykla.lt, 

www.smm.lt ir daugelis kitų tinklapių) mums siūlo pasinaudoti jų teikiamomis paslaugomis. 

Mokytojas – kūrybiška asmenybė, tad siūlau kiekvienam mokytojui pačiam kurti įvairiausias pateiktis 

pamokoms, ieškoti, atrasti ir tokiu būdu pamoką padaryti įdomesnę, prieinamesnę šiuolaikiniam, 

daug žinančiam ir išmanančiam mokiniui.  

 Trečioje dalyje pateiksiu pateikčių aprašymus muzikos pamokoms. Visas pateiktis 

rasite mano tinklapyje www.elenosmuza.lt  arba šios metodinės priemonės CD diske.  

 

3.1. MADA IR MUZIKA (1) 

1. 1 Pateiktis. PAMOKOS UŽDAVINYS: Aptarę mados ir muzikos reikšmę mokiniai gebės 

dirbdami grupelėse atlikti dvi muzikos klausymo užduotis bei padainuos liaudies dainą rapo 

stiliumi. 

2. 2 Pateiktis. Pažiūrėkite į paveikslėlius ekrane ir pasakykite, ką, jūsų manymu, šiandien reiškia 

būti madingu? Galimi atsakymai: esu madingas tada, kai dėviu gražius rūbus, esu madingas 

tada, kai skaitau populiarias knygas ir t.t. 

3. Mokytojas neturi pamiršti, jog derama priminti mokiniams, jog nebūtina būti madingu vien 

tik tada, kai gražiai rengiesi. Verta šioje pamokoje atkreipti dėmesį į dorinę tematiką: žmogus 

madingas gali būti savo vidumi. Nesvarbu kaip jis atrodo ar kokiomis mašinomis važinėja. 

Žmogaus kultūra, požiūris, atsakomybė yra pagrindinė varomoji jėga, kuri taip pat galėtų būti 

traktuojama kaip mada.  

4. 3 Pateiktis. Ar gali būti madinga muzika? Šis klausimas buvo keliamas daugelį amžių. Vienoje 

epochoje buvo madinga instrumentinė muzika, kitoje epochoje chorinė muzika. Viename 

amžiuje žmonės labai domėjosi opera ir jos pastatymu, kitame – baletu ir t.t. mokytojas pats 

gali aptarti šią pateiktį, tačiau nereikia pamiršti, jog pateiktis klausia ar gali būti madinga 

muzika? Atsakymas: taip, gali. Visais laikais žmonės kažkuo domėjosi. Pateiktyje 

pateikiamos dvi nuotraukos. Mokinių galima paprašyti ,kad jie išklausę muzikos kūrinius 

pasakytų, kuris muzikos kūrinys, kurią nuotrauką atitinka. Galima aptarti atlikėjus, kūrinio 

nuotaiką. Aptarti vietą, kurioje galėtų būti atliekami kūriniai. 

5. 4 Pateiktis. Klausomasi skirtingų stilių muzikos. Roko ir folkloro muzikos, diskutuojama, 

kuris muzikos stilius madingesnis. Mokiniai klausydami muzikos turi išvardyti muzikos 

instrumentus, atlikėjus, klausomo stiliaus aprangą, šukuosenas ir t.t.  

6. 5 Pateiktis. Šioje pateiktyje pateikiau šių dviejų muzikos stilių aprangą. Kartais ne visi 

mokiniai gerai žino kaip atrodo liaudies rūbas ar roko muzikanto apranga. Tad aptariant 

aprangos stilius derėtų nepamiršti, jog tai muzikos pamoka. Aprangos pateiktis – tik priemonė 

priartinanti mokinius prie muzikos stilių pažinimo. 

7. 6 Pateiktis. Atlikite liaudies dainą: Autentiškai, Rapo stiliumi. Mokiniams ši užduotis labai 

patinka. Klasėje visada atsiranda 4-5 mokiniai, o kartais ir dauguma, kurie labai nori liaudies 

http://www.youtube.com/
http://www.emokykla.lt/
http://www.smm.lt/
http://www.elenosmuza.lt/
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dainą pademonstruoti rapo stiliumi. Kai vienas atlieka dainą, galima pasiūlyti klasei kartoti 

arba pritarti ritmu dainai.  

8. 7 Pateiktis įsivertinimas. Tam, kad geriau pažintume savo mokinius, turime išmokti juos 

vertinti ir leisti patiems įsivertinti. Beth Critchley Charlton knygoje Neformaliojo vertinimo 

strategijos rašo, jog „Kas kart bendraudami su jais, pasisemiame informacijos apie jų 

asmenybę, apie tai, kaip jie mokosi, kaip dalyvauja klasės veikloje.“ (p.23). Tad 7 pateiktyje 

pateikiami trys klausimai, o mokiniams išdalinami įsivertinimo lapai, kuriuose jie gali raštu 

pažymėti, o skirus laiko pamokos pabaigoje ir įsivertinti save garsiai. 

9. Toliau pateiksiu mokinio lapą, kurį turėtų mokinys užpildyti pamokos metu. 
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MADA IR MUZIKA (1) 

Mokinio lapas 

PAMOKOS UŽDAVINYS: Aptarę mados ir muzikos reikšmę gebėsite dirbdami grupelėse atlikti dvi 

muzikos klausymo užduotis bei padainuosite liaudies dainą rapo stiliumi. 

Ar gali būti madinga muzika? Parašyk savo nuomonę. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Klausyk skirtingų stilių muzikos. Pažymėk, kurios muzikos stilius skamba pirmas, kuris antras? 

Pabrauk tinkamus žodžius kiekvienam muzikos stiliui. 

Nr. 1   

Muzikos stilius Atlikėjai  Instrumentai Apranga 

Rokas  

Folkloras  

Džiazas  

Klasikinė muzika 

Choras 

Ansamblis  

Duetas  

Kvartetas  

Orkestras  

Solistas  

Kanklės  

Gitara  

Mušamieji  

Klavišiniai 

instrumentai 

Būgnas  

Smuikas  

Puošnūs rūbai 

Odinės kelnės 

Odinė liemenė 

Baroko stiliaus rūbai 

Liaudies rūbai 

 

 

Nr. 2  

Muzikos stilius Atlikėjai  Instrumentai Apranga 

Rokas  

Folkloras  

Džiazas  

Klasikinė muzika 

Choras 

Ansamblis  

Duetas  

Kvartetas  

Orkestras  

Solistas  

Kanklės  

Gitara  

Mušamieji  

Klavišiniai 

instrumentai 

Būgnas  

Smuikas  

Basetlė  

Puošnūs rūbai 

Odinės kelnės 

Odinė liemenė 

Baroko stiliaus rūbai 

Liaudies rūbai 

 

Įsivertink  

3 – labai gerai, 2 – gerai, 1 – turiu dar pasimokyti 

Aš labai gerai 

suprantu kokia muzika 

madinga šiandien 

   

Man puikiai pavyko 

atlikti užduotis 

   

Labai gerai suprantu 

roko ir folkloro 

sąvokas 
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3.2. MADA IR MUZIKA (2) 

Šioje pateiktyje rasite tą pačią temą pakartojimui. Šioje temoje skiriasi muzikos stilių 

pažinimas, tad ir pamokos uždavinys tampa kitas: pakartoję mados ir muzikos reikšmę mokiniai 

gebės dirbdami grupelėse atlikti muzikos klausymo užduotis bei susipažins su džiazo ir klasikinės 

muzikos stiliais. Šioje pamokoje mokiniai taip pat gauna mokinio lapą, kurį pamokos eigoje turi 

užpildyti.  

Šioje pamokoje mokiniams derėtų paaiškinti apie muzikos stilių. Dažnai pradinių klasių 

mokiniai painiojasi šiose sąvokose. Tad pateiksiu keletą apibūdinimų, kuriuos pateikiu 

mokiniams. Muzikos stilius – tai sąvoka, kurią vartoja daugelis tautų, daugeliu kalbų. Kiekvienas 

žmogus turi savo aprangos stilių, rašytojas – rašymo stilių, architektas – statydamas namus – 

pastatų stilių. Taip ir muzika turi savo stilių. Muzikos stilius mums atsako į daugelį klausimų: 

kada ši muzika buvo sukurta, kokie bruožai būdingi šiai muzikai, kuo ji yra savita. Muzikos stilius 

– tai muzikos kūrinio arba atlikimo savitumas, muzikos kalbos elementų visuma. 

Šios pamokos pradžioje atsiranda vis drąsesnių mokinių, kurie kartoja liaudies dainą rapo 

stiliumi. Dažnai pirmąją pamoką „tokių drąsuolių“ būna nedaug. Kartais antros pamokos 

pradžioje ateina mokiniai ir siūlosi atlikti savo sukurtus kūrinėlius rapo stiliumi.  

Mokinio lape galima pateikti stiliaus apibūdinimą. Arba leisti mokiniams patiems apibūdinti 

muzikos stilių. Dažnai kai kuriuos terminus mokiniams tenka trumpai paaiškinti, tačiau nuo to 

laiko sąnaudos nemažėja, atvirkščiai, plečiasi mokinių sąvokų žodynas ir suvokimas bei lavėja 

atmintis.  

Antroje temos „Muzika ir mada“ pamokoje klasę skirstau į grupes. Lapą su muzikos stiliais 

sukarpau. Kiekviena grupė turi skirtingą užduotį: pirma klausydama muzikos apibūdina muzikos 

stilių, antroji – atlikėjus, trečioji – skambančius instrumentus, ketvirtoji – apibūdina muzikos 

nuotaiką, emocijas ir t.t.  
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MADA IR MUZIKA (2) 

Mokinio lapas 1 

PAMOKOS UŽDAVINYS: pakartoję  mados ir muzikos reikšmę gebėsite dirbdami grupelėse atlikti 

muzikos klausymo užduotis bei susipažinsite su džiazo ir klasikinės muzikos stiliais. 

Muzikos stilius - tai muzikos kūrinio arba atlikimo savitumas, muzikos kalbos elementų visuma. 

Pabrauk žodžius, kurie tinka skambančiai muzikai apibūdinti: 

Džiazo muzika Klasikinė muzika 

Laisvumas, lengvumas, puošnumas, ritmika, 

improvizavimas, paprastumas, aiškumas, mažai 

improvizacijos, grakštumas, melodijos 

veržlumas, solistų improvizavimas, įvairus 

ritmas 

Laisvumas, lengvumas, puošnumas, ritmika, 

improvizavimas, paprastumas, aiškumas, mažai 

improvizacijos, grakštumas, melodijos 

veržlumas, solistų improvizavimas, įvairus 

ritmas 

 

  

Kuris paveikslėlis vaizduoja klasikinę muziką, kuris džiazo? Kodėl?   



32 
 

MADA IR MUZIKA (2)                                                                                          Mokinio lapas 2 

Prisimink sąvokas, kurias vartojai pirmoje temos „Muzika ir mada“ pamokoje. Klausyk skirtingų 

stilių muzikos. Pažymėk, kurios muzikos stilius skamba pirmas, kuris antras? Pabrauk tinkamus 

žodžius kiekvienam muzikos stiliui.   

Nr. 1   

Muzikos stilius Atlikėjai  Instrumentai Muzikai būdinga 

Rokas  

Folkloras  

Džiazas  

Klasikinė muzika 

Choras 

Ansamblis  

Duetas  

Kvartetas  

Orkestras  

Solistas  

Styginių kvartetas 

Kanklės  

Gitara  

Mušamieji  

Klavišiniai 

instrumentai 

Būgnas  

Smuikas  

Styginiai instrumentai 

Laisvumas, 

lengvumas, 

puošnumas, ritmika, 

improvizavimas, 

paprastumas, 

aiškumas, mažai 

improvizacijos, 

grakštumas, melodijos 

veržlumas, solistų 

improvizavimas, 

įvairus ritmas 

 

Nr. 2  

Muzikos stilius Atlikėjai  Instrumentai Muzikai būdinga 

Rokas  

Folkloras  

Džiazas  

Klasikinė muzika 

Choras 

Ansamblis  

Duetas  

Kvartetas  

Orkestras  

Solistas  

Styginių kvartetas 

Kanklės  

Gitara  

Mušamieji  

Klavišiniai 

instrumentai 

Būgnas  

Smuikas  

Basetlė  

Styginiai instrumentai 

Laisvumas, 

lengvumas, 

puošnumas, ritmika, 

improvizavimas, 

paprastumas, 

aiškumas, mažai 

improvizacijos, 

grakštumas, melodijos 

veržlumas, solistų 

improvizavimas, 

įvairus ritmas 

 

Įsivertink  

3 – labai gerai, 2 – gerai, 1 – turiu dar pasimokyti 

Aš labai gerai 

suprantu muzikos 

stiliaus sąvoką 

   

Man puikiai pavyko 

atlikti muzikos 

klausymo užduotis 

   

Labai gerai suprantu 

džiazo ir klasikinės 

muzikos sąvokas 
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3.3. MUZIKO PROFESIJOS  

 

1. 1 Pateiktis. Pamokos uždavinys: susipažinę su muzikų profesijomis, išklausysite V. A. 

Mocarto „Turkų maršo“ bei atpažinsite skambančius instrumentus. 

2. 2 Pateiktis. Atpažink muzikų profesijas, vaidink. Mokinių prašoma atpažinti nuotraukose 

esančias muzikų profesijas, papildyti. Galima vadovautis vadovėlio nuotraukomis arba 

pasiruošus iš anksto pristatyti mokiniams vaizdo medžiagą su įvairiomis muzikų profesijomis. 

Pasiskirsčius grupėmis mokiniams siūloma suvaidinti nekalbant įvairias muzikų profesijas, 

tuo tarpu kiti mokiniai spėja. 

3. 3 Pateiktis. Kompozitorius kuria muziką. Pristatomas kompozitorius V. A. Mocartas. trumpai 

pasakojama kompozitoriaus biografija (4 pateiktis).  

4. 5 Pateiktis. Mokiniai išklausę mokytojo pasakojimą, atlieka grupėse užduotį raštu.  

5. 6 Pateiktis. Klausomasi V. A. Mocarto  „Turkų maršo“ įrašo, pabraukiami žodžiai, kurie tinka 

muzikai apibūdinti.  

6. 7 Pateiktis. Klausomasi trys V. A. Mocarto  „Turkų maršo“ ištraukos, kurias atlieka skirtingi 

instrumentai. Pažymima į mokinio lapą ir spėjama, kuris instrumentas atlieka kūrinį. Įrašus 

radau interneto tinklapyje www.youtube.com  

7. Įsivertinimas. Stebėkite dirbančius mokinius, žymėkitės jų darbo kokybę, atsakymus. 

Pamokos įvertinimui reikia pasiruošti iš anksto, gerai apgalvoti visus žingsnius ir strategijas. 

Kartais naudoju įvertinimui: 

Vardas  Gerai dirba, nes: +    -  

Kamilė  Atidžiai klausosi  

Jonas  Atspėja muzikos instrumentus  

Urtė  Pasakoja kitiems temą  

Brigita  Gerai išmano muzikų profesijas  

Marius  Turi gerą atmintį  

Laurynas  Geba gerai vaidinti  

Gabrielė Geba tiksliai apibūdinti klausomą 

muziką 

 

 

  

http://www.youtube.com/
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MUZIKO PROFESIJOS 

Mokinio lapas 

Pamokos uždavinys: Susipažinę su muzikų profesijomis, išklausysite V. A. Mocarto „Turkų maršo“ 

bei atpažinsite skambančius instrumentus. 

1 UŽDUOTIS. Išklausę mokytojo pasakojimą, grupėse pasitardami, parašykite atsakymus. 

a) Kompozitoriaus V. A. Mocarto gimtasis kraštas..................................................................... 

b) Instrumentai, kuriais skambino kompozitorius ..................................................................... 

c) Muzikos žanras, apibūdinantis veiksmą scenoje, choro partijų atlikimą, solistų pasirodymus, 

orkestro ir dirigento darbą.............................................. 

d) Neeilinių gabumų vaikas.................................................... 

2 UŽDUOTIS. Išklausyk kompozitoriaus V. A. Mocarto „Turkų maršo“ ir pabrauk žodžius, kurie 

tinka kūrinio muzikai apibūdinti: 

Maršas: lyriškas, dainingas, didingas, lėtas, greitas, skambus, linksmas, liūdnas, pakilus, smagus. 

3 UŽDUOTIS. Pažymėk eilės numeriu, kuris instrumentas skamba: 

a) Gitara –  

b) Fortepijonas –  

c) Smuikas -  
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3.4. VARIACIJOS  

Su šia tema mokiniai susipažįsta tiek pradinėse klasėse, tiek vėliau. Tad kiekvieną kartą ši tema 

būtų nagrinėjama ir pristatoma skirtingai. Šios temos pateiktis ruošiau pradinių klasių mokiniams. 

Geriausias būdas suprasti variacijas – leisti mokiniams patiems jas sukurti.  

1. 1 pateiktis. Pamokos uždavinys: perskaitę tekstą, išklausę muzikos kūrinį paaiškinsite draugui 

kas yra variacija bei patys sukursite ritmines variacijas dainai. 

2. 2 patektis. Teksto skaitymas. Supažindinimas su variacijų sąvoka. Užduoties pateikimas 

sąvokos įtvirtinimui. 

3. 3 pateiktis. Teksto skaitymas. Paaiškinama mokiniams, kokios muzikos išraiškos priemonės 

gali būti keičiamos variacijose. Išsiaiškinus, atliekama prancūzų liaudies dainelė dūdele. 

Mokiniams pateikiama grupinė užduotis: pagrokite dūdele prancūzų liaudies dainelę ir 

grupėse pakeiskite dainelės: ritmą, įprastą tempą, dinamiką. Grupės gauna skirtingas užduotis. 

4. 4 pateiktis. Grafinė variacijų forma.  

5. 5 pateiktis. Klausomasi V. A. Mocarto variacijų. Įrašas pateikiamas iš www.youtube.com 

tinklapio. Šis įrašas įdomus ir naudingas tuo, jog jame pateikta variacijų partitūra. Mokiniai 

sekdami variacijų partitūrą gali matyti kaip keičiasi ritmas, dinamika ir kitos muzikos 

išraiškos priemonės. Šią pamoką mokiniai klausydami V. A. Mocarto variacijų stebi kaip 

keičiasi ritmas viršutiniame balse.  

6. 6 pateiktis. Grupėse kuriamos ritminės variacijos prancūzų liaudies dainelei. 

7. Įsivertinimas. (žiūrėti mokinio lapą) 

  

http://www.youtube.com/
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MOKINIO....................................  LAPAS 

TEMA: VARIACIJOS  

Variacijos (variatio – lotyniškai) – pakeitimas. Variacijos – tai muzikinis kūrinys, muzikinė forma, 

kurioje pagrindinė melodija pakeičiama keletą, kartais keliolika kartų įvairiais būdais. Variacijų 

pagrindas – improvizavimas. Kiekvienoje variacijoje gali būti keičiama: ritmas, tempas, dinamika, 

pritarimo būdai, dermė. Todėl variacijos įgauna skirtingą nuotaiką ir charakterį. 

Austrų kompozitorius V. A. Mocartas sukūrė variacijas prancūzų liaudies dainos tema. 

1. Užduotis: paklausykite V. A. Mocarto variacijų prancūzų liaudies dainos tema, ir nustatykite, 

kaip keičiasi variacijų ritmas viršutiniame balse. 

Muzikos klausymo lentelė 

Austrų kompozitoriaus V. A. Mocarto variacijos 

prancūzų liaudies dainos tema 

Taip + Ne - 

Tema  vyrauja ketvirtinės natos    

1 variacija vyrauja triolės    

2 variacija Vyrauja šešioliktinės natos   

3 variacija Vyrauja triolės   

4 variacija Vyrauja ketvirtinės natos    

5 variacija Vyrauja aštuntinės pauzės   

 

2. Užduotis. Sukurk ritmines variacijas pasirinktam instrumentui, pagrok. Kurdamas panaudok 

ketvirtines, aštuntines natas ir ketvirtinę pauzę.  

2 

4__________________ I _________________ I __________________ I __________________II 

 

ĮSIVERTINK: 

Įsivertinimas: Taip/Ne 

Labai gerai suprantu kas yra variacijos, galėčiau papasakoti 

draugui 

 

Man nesunku buvo kurti ritmines variacijas  

Norėčiau geriau suprasti šią temą ir ją pakartoti  
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3.5.MUZIKOS NUOTAIKA 

1. 1 pateiktis.  

Pamokos uždavinys: susipažinę su muzikos nuotaikų apibūdinimais ir atlikę užduotis poroje 

gebėsite atpažinti ir įvardyti muzikos kūrinio nuotaikas. 

2. 2 pateiktis.  

Dainuojamas muzikinis pasisveikinimas. Mokytojas siūlo įvairiai dainuoti muzikinį pasisveikinimą: 

„padainuokime pasisveikinimą džiugiai, tarsi gavę gerą žinią“, „padainuokime pasisveikinimą 

vangiai, tarsi būtume labai pavargę“, „padainuokime pasisveikinimą tarsi būtume šuniukai, kurie 

džiaugiasi atvykusiu šeimininku“ ir t.t. Derėtų paklausti mokinių, kaip keitėsi muzikinio 

pasisveikinimo nuotaika.  

3.  3 pateiktis.  

Kokia gali būti muzikos nuotaika? Žaidžiamas minčių lietus. Mokiniai mokinio lape pažymi kuo 

daugiau žodžių, kuriais galima apibūdinti skambančią muziką. 

4. 4 pateiktis.  

Žmogaus emocijos. Pasitarę su suolo draugu, mokiniai įvardija emocijas pavaizduotas ekrane.  

5. 5 pateiktis.  

Mokiniai klausosi mokytojo parinkto muzikinio kūrinio ir pildo mokinio lapą, žymėdami tinkamą 

nuotaikos žodį muzikos kūriniui apibūdinti. Mokiniai pažymi mokinio lape, kurio žmogeliuko 

emocijos atitinka skambėjusio muzikos kūrinio nuotaiką. 

6. 6 pateiktis.  

Įsivertinimas. 

7. 7 pateiktis.  

Mokinių padrąsinimas. 
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MOKINIO....................................  LAPAS 

TEMA: MUZIKOS NUOTAIKA 

Pamokos uždavinys: susipažinę su muzikos nuotaikų apibūdinimais ir atlikę užduotis poroje 

gebėsite atpažinti ir įvardyti muzikos kūrinio nuotaikas.  

1 užduotis. MINČIŲ LIETUS. Į gėlės žiedlapius surašykite kuo daugiau žodžių, kuriais galima 

apibūdinti muzikos nuotaiką 

 

2 užduotis. Pasitarę su suolo draugu įvardykite šias emocijas:  

 

3 užduotis. Klausykite muzikos ir pabraukite tinkamą žodį muzikos kūrinio nuotaikai apibūdinti 

(galite papildyti):  

Linksma, išraiškinga, liūdna, lyriška, džiaugsminga, niūri, ........................................................... 

4 užduotis. Kurio žmogeliuko emocijos atitinka skambėjusio muzikos kūrinio nuotaikas? 

                                                               

Įsivertinimas. Kaip sekėsi atpažinti muzikos kūrinio nuotaikas? 

Skiriu ir galiu pasakyti 2 -3 žodžiais kokia muzikos kūrinio nuotaika skamba. 

Skiriu liūdną ir linksmą muziką. 

Man nesunku atpažinti žmogaus emocijas. 

Kartais abejoju ir dar turiu pasimokyti. 
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3.6. ŽAIDŽIAME CHORĄ 

 

1. 1 pateiktis. Pamokos uždavinys: išklausę muzikos kūrinius, vienu sakiniu gebėsite pasakyti, 

kas yra choras, solistas, dirigentas bei suvaidinsite atlikėjus. 

2. 2 pateiktis. Paukščių choras. Mokiniams leidžiamas paukščių balsų įrašas. Prašoma 

pasakyti, ar daug paukščių balsų jie girdi. Klausiama, kaip vadinama didelė dainuojanti 

vaikų grupė, kaip vadinamas vienas atlikėjas. Išsiaiškinamos choro, solisto, dirigento 

sąvokos. Atliekama 1 užduotis mokinio lape. 

3. 3 pateiktis. Kuo skiriasi ir kuo panašūs paukščių ir vaikų chorai? Mokiniams leidžiama 

padiskutuoti, išsakyti savo nuomonę apie paukščių ir vaikų chorus. Leidžiamas vaikų choro 

įrašas. Prašoma pasakyti, kas atlieka kūrinį. Mokiniai klausydami pildo mokinio lapą. 

4. 4 pateiktis. Solistas, solistė. Klausomas muzikos kūrinys, pildomas mokinio lapas. 

5. 5 pateiktis. Kodėl žmonės dainuoja? Klasė suskirstoma grupėmis. Mokiniai grupėse 

diskutuoja kodėl žmonės dainuoja? Išrenka tris, jų manymu, svariausius atsakymus į 

klausimą ir garsiai pristato klasei. Mokytojas pateikia mokslinių tyrimų tezes apie 

dainavimo įtaką žmogui. 

6. 6 pateiktis. Solistas, choras, dirigentas. Mokiniai iš muzikinės dėžutės grupėmis traukia 

lapelius, kuriuose surašytos sąvokos: solistas, choristas, dirigentas. Dėžutėje esančių sąvokų 

skaičius turi atitikti grupės skaičių. Mokiniai grupėse pasirenka klasėje išmoktą dainą, 

pasiskirstę vaidmenimis atlieka dainą klasės draugams. Šioje pamokos dalyje mokiniai 

įtvirtina sąvokas: solistas, dirigentas, choras. 

7. 7 pateiktis. Mokiniai pildo mokinio lapą, sujungia žodžius su tinkamais atsakymais. 
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MOKINIO....................................  LAPAS 

TEMA:ŽAIDŽIAME CHORĄ 

Pamokos uždavinys: išklausę muzikos kūrinius, vienu sakiniu gebėsite pasakyti, kas yra choras, 

solistas, dirigentas bei suvaidinsite atlikėjus. 

1 užduotis. Išklausyk muzikos įrašą ir pažymėk, kuri nuotrauka atitinka skambantį įrašą. 

  
 

2 užduotis. Klausyk muzikos įrašo ir pažymėk tinkamą atsakymą: 

Dainuoja  Taip +   Ne -  

Moterų choras   

Vaikų choras   

Gieda paukščiai   

Solistas    

 

3 užduotis. Išklausyk muzikos kūrinį ir apibūdink solisto sąvoką. 

Solistas, solistė - .................................................................................................................................. 

4 užduotis. Pasitikrink, ar išmokai. Sujunk žodžius su tinkamais atsakymais. 

Sąvoka Atsakymas  

Solistas  Choro vadovas 

Vaikų choras Vienu metu giedantis didelis būrys 

Paukščių choras Dainą atlieka vienas 

Dirigentas  Vienu metu dainuojantis didelis kolektyvas 
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IV Dalis 

ŽAIDIMAI, UŽDUOTYS ŽINIŲ PATIKRINIMUI 

4.1. Metodinė priemonė muzikos pamokoms: MUZIKINIS LOTO 

Muzikinis loto – tai kortelės su muzikinių sąvokų, natų, terminų, muzikos instrumentų pavadinimais. 

Muzikinis loto skirtas muzikos dalyko 1-4 klasėms, temų įtvirtinimui, pakartojimui. Kiekvienoje 

klasėje muzikinis žodynas plečiasi. Muzikinis loto skirtas grupiniam darbui. Šis muzikinis loto leidžia 

mokytojui kūrybiškai pažvelgti į muzikinio ugdymo procesą, padeda lavinti mokinių atmintį, žodžių, 

sąvokų žodyną. 

Muzikinio loto naudojimas: 

1. Klasė suskirstoma grupėmis. 

2. Grupės išsirenka atsakingą asmenį. 

3. Išdalinamos muzikinio loto kortelės. 

4. Paaiškinama mokiniams ką reikės daryti: kiekvieną muzikinį žodį, sąvoką ar terminą reikia 

pakeisti sakiniu – kitaip. Pavyzdžiui: kortelėje parašyta nata do. Mokinys aiškina grupei arba 

klasei: „tai nata, kuri yra rašoma ant pirmos pridėtinės linijos“ arba „tai pirmoji do mažorinės 

gamos nata“.  

5. Mokiniams skiriamas pasiruošimo laikas. Grupėse aptariama kas ir kaip bus sakoma ir 

pateikiama.  

6. Žaidimą pradeda pirmoji grupė. Pirmoji grupė pateikia frazes antrajai grupei ir t.t.  

7. Mokytojas turėtų stebėti mokinius ir darbą grupėse. Stengtis, kad visi mokiniai pristatytų 

sąvokas ar frazes. 
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MUZIKINIS LOTO  

 

DO 

 

 

 

RE  

 

MI 

 

NATA 

 

 

 

SMUIKO RAKTAS 

 

PAUZĖ 

 

AŠTUNTINĖ NATA 

 

 

 

ŠEŠIOLIKTINĖ NATA 

 

FA 

 

OPERA 

 

 

 

BALETAS 

 

MUZIKINIS TEATRAS 

 

SCENA 

 

 

 

PIANO  

 

FORTE  

 

DIMINUENDO 

 

 

 

CRESCENDO 

 

ALLEGRO 

 

METRAS 

 

 

 

TAKTAS 

 

DIRIGENTAS 

 

BATUTA 

 

 

 

SOLISTAS 

 

CHORAS 

 

ORKESTRAS 

 

 

 

ANSAMBLIS 

 

DUETAS 

 

A CAPPELLA 

 

 

 

PIANISSIMO 

 

AKCENTAS 

 

AKORDAS 

 

 

 

VOLTA  

 

KARTOJIMO ŽENKLAS 

 

 

 

AKORDEONAS 

 

 

 

SMUIKAS 

 

VIOLONČELĖ 
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KOMPOZITORIUS 

 

 

 

CHORAS 

 

TRIMITAS 

 

GRIGALIŠKAS 

CHORALAS 

 

 

GAMA 

 

PENKLINĖ 

 

KLARNETAS 

 

 

 

OBOJUS 

 

FAGOTAS 

 

ALTAS 

 

 

 

SOPRANAS 

 

BOSAS 

 

FORTEPIJONAS 

 

 

 

KLAVESINAS 

 

VARGONAI 

 

FLEITA 

 

 

 

VALTORNA 

 

TŪBA 

 

 

OKTAVA 

 

 

 

TERCIJA 

 

KVINTA 

 

KVINTETAS 

 

 

 

TRIO 

 

SOLO 

 

SKUDUČIAI 

 

 

 

TERKŠLĖ 

 

BIRBYNĖ 

 

KANKLĖS 

 

 

 

DAUDYTĖS 

 

RAGAI 

 

MOLINUKAI 

 

 

 

BASETLĖ 

 

BŪGNAS 
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MUZIKINIS LOTO. INSTRUMENTAI. 

Styginiai  

 

 

 

 

 

 
 

Gitara, bandža, kanklės, arfa, smuikas, kontrabosas. 
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MUZIKINIS LOTO. INSTRUMENTAI. 

Liaudies muzikos instrumentai  

  

  

  

  
 

Skudučiai, švilpukai, švilpynės, šiaudo, nendrės birbynės, molinukai, lamzdeliai, švilpa, birbynė, 

ragelis, ragai, daudytės. 
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MUZIKINIS LOTO. INSTRUMENTAI. 

Liaudies muzikos instrumentai  

 

 

  

 
 

 

Žvanguliai, dambrelis, cimbolai, basetlė, dūdmaišis, bandonija,  
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MUZIKINIS LOTO. INSTRUMENTAI. 

Klavišiniai instrumentai 

 
 

 

 

  

 

Fortepijonas, klavesinas, elektrinis pianinas, sintezatorius, vargonai, pianinas. 
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4.2.MUZIKOS TESTAS 1 KLASEI  

1 ...... klasės mokinio (-ės) ................................................................................................................ 

Muzikos testas 

1. Pabrauk, kokius garsus girdi:            muzikos garsai               gamtos garsai  

2. Pabrauk, kurie žodžiai tinka skambančiai muzikai: linksma, garsi, greita, lėta, liūdna 

3. Kas kuria muziką? (pabrauk): rašytojas, kompozitorius, dailininkas 

4. Kodėl dainuoti reikia raiškiai? (pabrauk):  

A) dainuoti sveika;  

B) kad malonu būtų klausytis;  

C) abu atsakymai teisingi. 

5. Choras yra (pabrauk):  

A) dviejų dainininkų grupė;  

B) didelė dainininkų grupė. 

6. Kiek skiemenų turi šių instrumentų pavadinimai? Lėkštės, būgnas, smuikas -  ....... 

7. Kurie iš išvardytų instrumentų turi stygas? (pabrauk): smuikas, pianinas, kanklės, būgnas. 

8. Pabrauk, kuri nata ketvirtinė:    

9. Pauzė tai (pabrauk): triukšmo ženklas, tylos ženklas. 

10. Pabrauk muziko profesijas: pianistas, muzikos mokytojas, stalius, dirigentas, virėjas, 

dainininkas. 

Suskaičiuok teisingus atsakymus: 

1-3 nepasisekė 4-6 pakankamai gerai 7-8 gerai  9-10 puiku 
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4.3.MUZIKINIS DOMINO 

Žaidimo eiga. 

Muzikinį domino gali žaisti lyginis skaičius žaidėjų. Geriausia šį žaidimą žaisti poroje arba 4 

mokinių grupėje. Žaidimas puikiai tinka įtvirtinti natas penklinėje, muzikines sąvokas, muzikos 

kalbos elementus.  

1. Kiekvienas žaidėjas išsirenka 7 domino korteles.  

2. Pradeda žaisti žaidėjas turinti Do natą. 

3. Jei dedama ant stalo domino kortelė su do nata, priešingos grupės žaidėjas turi rasti 

penklinėje parašytą do natą ir padėti ją šalia. 

4. Laimi tas žaidėjas, pas kurį nelieka nė vienos domino kortelės. 

DOMINO NATŲ KORTELĖS 

MI   

 

SOL 

FA  

 

LA 

SOL  

 

SI 

LA   

 

DO 

SI  

 

MI 

DO  

 

MI 

RE   

 

FA 
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SOL 

 

MI 

 

LA 

 

FA 

SI 

 

SOL 

DO 

 

LA 

MI 

 

SI 

MI 

 

DO 

FA 

 

RE 
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DOMINO MUZIKOS KALBOS, ŠTRICHŲ KORTELĖS 

F 

 

P 

> 

 

< 

Allegro 

 

Andante 

Mf 

 

mp 

2/4 

 

¾ 

Ff 

 

pp 

Moderato 

  

Lento  
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P 

 

F 

 

< 

 

> 

 

Andante 

 

Allegro 

 

Mp 

 

Mf 

 

¾ 

 

2/4 

 

Pp 

 

Ff 

 

Lento  

 

Moderato 
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Garsiai  

 

Tyliai  

Crescendo  

 

Diminuendo  

Greitai  

 

Einant,  

lėtai  

Vidutiniškai 

Garsiai  

 

Vidutiniškai 

tyliai 

Dvi 

ketvirtinės 

 

Trys 

ketvirtinės 

Labai 

garsiai 

 

Labai tyliai 

Vidutiniškai  

  

Lėtai  
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Tyliai  

 

Garsiai  

 

Diminuendo 

  

Crescendo  

 

Einant,  

lėtai  

Greitai  

 

Vidutiniškai 

tyliai 

Vidutiniškai 

Garsiai  

 

Trys 

ketvirtinės 

Dvi 

ketvirtinės 

 

Labai tyliai 

 

Labai 

garsiai 

 

Lėtai  

 

Vidutiniškai  
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DOMINO MUZIKINIŲ SĄVOKŲ KORTELĖS 

 

OPERA 

 

BALETAS 

SCENA 

 

ORKESTRAS 

SOLISTAS 

 

CHORAS 

SOPRANAS 

 

ALTAS 

TENORAS 

 

BOSAS 

DIRIGENTAS 

 

BATUTA 

DEKORACIJOS 

 

ANSAMBLIS 
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BALETAS 

 

OPERA 

 

ORKESTRAS 

 

SCENA 

 

CHORAS 

 

SOLISTAS 

 

ALTAS 

 

SOPRANAS 

 

BOSAS 

 

TENORAS 

 

BATUTA 

 

DIRIGENTAS 

 

ANSAMBLIS 

 

DEKORACIJOS 
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Sceninis muzikinis veikalas. 

Kelių dalių kūrinys, kuriame 

dalyvauja orkestras ir solistai, 

choras, kuriame dainuojama ir 

vaidinama su orkestro pritarimu 

Sceninis muzikinis veikalas. 

Kelių dalių kūrinys, kuriame  

Teatro, koncertų salės 

dalis – pakyla, kurioje 

vaidinama, koncertuojama 

 

Didelis instrumentinis 

styginių, medinių pučiamųjų, 

varinių pučiamųjų, 

mušamųjų instrumentų 

kolektyvas 

Žmogus, dainuojantis 

vienas 

 

 

Didelis dainininkų 

kolektyvas 

Aukštas moters balsas 

 
 

 

Žemas moters balsas 

Aukštas vyro balsas 

 

 

 

Žemas vyro balsas 

Orkestro arba choro 

vadovas 

 

 

Dirigento lazdelė 

Scenos papuošimo 

elementai 

 

 

Dviejų ir daugiau 

muzikuojančių (dainuojančių 

ar grojančių) žmonių 

kolektyvas 

 

 



58 
 

Sceninis muzikinis veikalas. Kelių 

dalių kūrinys, kuriame  

 

 

Sceninis muzikinis veikalas. Kelių 

dalių kūrinys, kuriame dalyvauja 

orkestras ir solistai, choras, 

kuriame dainuojama ir vaidinama 

su orkestro pritarimu 

Didelis instrumentinis 

styginių, medinių pučiamųjų, 

varinių pučiamųjų, mušamųjų 

instrumentų kolektyvas 

Teatro, koncertų salės dalis 

– pakyla, kurioje 

vaidinama, koncertuojama 

 

Didelis dainininkų 

kolektyvas 

 

Žmogus, dainuojantis 

vienas 

 

 

Žemas moters balsas 

 

 

Aukštas moters balsas 

 
 

 

Žemas vyro balsas 

 

 

Aukštas vyro balsas 

 

 

 

Dirigento lazdelė 

 

 

Orkestro arba choro 

vadovas 

 

 
Dviejų ir daugiau 

muzikuojančių (dainuojančių 

ar grojančių) žmonių 

kolektyvas 

Scenos papuošimo 

elementai 
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4.4.  UŽDUOTYS GRUPĖMS 

1 UŽDUOTIS.   Paplok parašytą ritmą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 UŽDUOTIS. Pasolfedžiuok parašytą melodiją. 

 

3 UŽDUOTIS. Klausydamas muzikos užpildyk lentelę. 

 
 

 

 

 

Kūrinio numeris 

 

Kaip skambėjo ši muzika? 

(Parašyk mažiausiai tris 

apibūdinimus) 

 

Kokie instrumentai atliko kūrinius? 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 
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1 UŽDUOTIS.   Paplok parašytą ritmą. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 UŽDUOTIS. Pasolfedžiuok parašytą melodiją. 

 
 
 

3 UŽDUOTIS. Klausydamas muzikos užpildyk lentelę. 
 

 
 

 
 
 

 

Kūrinio numeris 

 

Kaip skambėjo ši muzika? 

(Parašyk mažiausiai tris 

apibūdinimus) 

 

 Kokie instrumentai atliko kūrinius? 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 
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1 UŽDUOTIS.   Paplok parašytą ritmą. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 UŽDUOTIS. Pasolfedžiuok parašytą melodiją. 
 

 
 

3 UŽDUOTIS. Klausydamas muzikos užpildyk lentelę. 

 
 

 

Kūrinio numeris 

 

Kaip skambėjo ši muzika? 

(Parašyk mažiausiai tris 

apibūdinimus) 

 

 Kokie instrumentai atliko kūrinius? 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 
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ĮSIVERTINIMO LENTELĖ 

 

Ko norėčiau iš ateinančių muzikos pamokų? 

 

 

Ko norėčiau iš ateinančių muzikos pamokų? 

 

 

 

  

 Puikiai – 5 

taškai (viską 

atlikau 

taisyklingai, į 

užduočių 

atlikimą 

įdėjau daug 

darbo) 

Labai gerai 

– 4 taškai 
(visas 

užduotis 

atlikau, bet 

jaučiu, kad 

galėjau 

geriau) 

Gerai – 3 

taškai 
(atlikau ne 

visas 

užduotis, 

nors ir 

stengiausi, 

bet galėjau 

geriau) 

Vidutiniškai 

– 2 taškai 
(atlikau ne 

visas 

užduotis, 

daug darbo 

neįdėjau) 

Prastai – 

0 taškų 
(užduočių 

neatlikau) 

Kaip man pavyko 

padainuoti 

dainelę apie 

žiemą? 

     

Kaip man pavyko 

pasolfedžiuoti 

melodiją? 

     

Kaip man pavyko 

paploti ritmą? 

 

     

Kaip man pavyko 

tyliai ir įdėmiai 

klausytis 

muzikos? 

     

Kaip man pavyko 

apibūdinti 

muziką? 
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4.5. MUZIKOS NUOTAIKA 

Pabraukite žodžius, kurie atitinka muzikos kūrinio nuotaiką 

1 Kūrinio nuotaika:             2 Kūrinio nuotaika: 

 

Nuotaikinga Linksma 

Paslaptinga Svajinga 

Iškilminga Judri 

Liūdna Iškilminga 

Linksma Ilgesinga 

Judri Nuotaikinga 

Svajinga Liūdna 

Žaisminga Pakili 

Ilgesinga Paslaptinga 

Pakili Žaisminga 
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4.6.Užduotis 3 klasei 

Rodyklėmis pažymėk susijusius žodžius. (5+1 taškai) 

 

PUANTAI                    IMPROVIZACIJA 

ARIJA                    JOHANAS ŠTRAUSAS 

DŽIAZAS                    OPERA  

ELEKTRINĖ GITARA                  BAROKAS 

KLAVESINAS    ROKAS  

*VALSAS    BALETAS 

 

2 UŽDUOTIS. Aprašyk duotas sąvokas. (5+3 taškai) 

1. Režisierius – ......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

2. Kompozitorius – ................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

3. Arija – .................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................ 

4. Trupė – ................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

5. Puantai – ............................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................................ 

6. *Rekvizitininkas – ................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

7. *Scenografas – ..................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

8. *Libretas - ............................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 
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3 UŽDUOTIS. Po paveikslėliais įrašyk lentelėje duotus žodžius. Trys žodžiai yra netinkami. Įrašęs žodį 

lentelėje jį išbrauk. 

 

DIRIGENTAS     AŠTUNTINĖ NATA    BALERINA    FLEITA    METRAS    

SOLISTAS    CHORAS    SCENA    KETVIRTINĖ NATA     

1.   2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    4.    

 

 

 

 

5.  6.  
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INTERNETINIŲ TINKLAPIŲ NUORODOS MUZIKOS PAMOKOMS 

1. K.Sen.Sansas „Žvėrių karnavalas“ 

2. E.Grygas. V.Gerulaičio laida LRT  

3. muzika linksmai 

http://www.youtube.com/watch?v=SLYgVbVRoqk   

http://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk (bobby mc ferrin - pentatonika) 

http://www.youtube.com/watch?v=RESX8YroSCQ  

4. Lietus kūno garsais  

5. Instrumentai: 

Smuikas Lietuvoje  

smuikas N.Paganini „Campanella“  

Styginiai. J.S.Bachas. Arija (su natomis ir grafinėmis linijomis) 

Įvairūs grojimo būdai TOM END JERRY  

Žmogus orkestras  

6. Kvintetas     

7. Kvartetas  

8. Gamtos garsai  

9. Netradiciniai mušamieji (iš vamzdžių)  

10. Netradicinis grojimas stiklinėmis  

11. Netradicinis grojimas virtuvės indais  

 

  

http://www.sac.smm.lt/images/file/e_biblioteka/zveriu_karnavalas.pdf
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/19850
http://www.youtube.com/watch?v=SLYgVbVRoqk
http://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk
http://www.youtube.com/watch?v=RESX8YroSCQ
http://www.youtube.com/watch?v=4Cy1lQFbJgM
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/4009
http://www.youtube.com/watch?v=YaxHZxvmSwQ
http://www.youtube.com/watch?v=E2j-frfK-yg
https://www.youtube.com/watch?v=som4dmHQasg
http://linksmai.balsas.lt/%C5%BEmogus-orkestras
http://www.youtube.com/watch?v=CDNENgxTJuM
http://www.youtube.com/watch?v=vD5rUYQMc0A
http://www.youtube.com/watch?v=ZF5Mtvp6BK0
http://www.youtube.com/watch?v=0D2o8F2MOuI
http://www.youtube.com/watch?v=ULiNR-k4m70
http://www.youtube.com/watch?v=HmKusqRnHBY
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Interneto prieigos: 

1. http://lt.wikipedia.org/wiki/Pamoka  

2. http://www.ugdome.lt/kompetencijos  

 

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ APRAŠAS  

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pamoka
http://www.ugdome.lt/kompetencijos
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Muzikos instrumentų tinklapiai:  

http://audiociklas.lt/muzikos-instrumentai/  

http://siauliai.mok.lt/smuikas/chordofonai_lietuvoje.htm  

http://www.folkeuropa.eu/strumenti/Kankles.htm  

http://ausis.gf.vu.lt/eka/instrum/aeroph.html  

http://www.muziejusalka.lt/lt/naujienos/fortepijono-muzikos-koncertas-sugriztanti-iseivijos-

muzika-14437.html  

http://www.derintojas.lt/p/istorija_03.html  

http://www.megaomas.lt/shop/sou-technika/muzikos-instrumentai/elektrinis-pianinas-8802-

dorimei-6268/  

 

 

http://audiociklas.lt/muzikos-instrumentai/
http://siauliai.mok.lt/smuikas/chordofonai_lietuvoje.htm
http://www.folkeuropa.eu/strumenti/Kankles.htm
http://ausis.gf.vu.lt/eka/instrum/aeroph.html
http://www.muziejusalka.lt/lt/naujienos/fortepijono-muzikos-koncertas-sugriztanti-iseivijos-muzika-14437.html
http://www.muziejusalka.lt/lt/naujienos/fortepijono-muzikos-koncertas-sugriztanti-iseivijos-muzika-14437.html
http://www.derintojas.lt/p/istorija_03.html
http://www.megaomas.lt/shop/sou-technika/muzikos-instrumentai/elektrinis-pianinas-8802-dorimei-6268/
http://www.megaomas.lt/shop/sou-technika/muzikos-instrumentai/elektrinis-pianinas-8802-dorimei-6268/

