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VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

ANKSTYVOJO MENINIO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 

PROGRAMA 

 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Ankstyvojo muzikinio ugdymo paskirtis – atskleisti kūrybinius vaiko gebėjimus ir 

prigimtines menines galias. 

1. Tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti ugdytiniams įgyti 
muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti. 

2. Ankstyvojo muzikinio ugdymo uždaviniai: 

2.1. atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį vaiko muzikalumą; 

2.2. formuoti taisyklingo balso valdymo ir laikysenos įgūdžius; 

2.3. pažinti muzikines kalbos priemones; 

2.4. skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius gebėjimus ir aktyvų 

dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

3. Ankstyvąjį muzikinį ugdymą sudaro keturios veiklos sritys: 

3.1. dainavimo įgūdžių įvaldymas; 

3.2. muzikavimo įgūdžių įvaldymas; 

3.3. muzikos klausymo įgūdžių įvaldymas; 

3.3. muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

4. Ankstyvojo muzikinio ugdymo mokymo trukmė – 2 metai. 

5. Programos turinį sudaro meninę raišką užtikrinantys muzikinio ugdymo dalykai – 

integruotas dainavimas, ritmika, muzikos instrumentų pažinimas. Mokiniai lanko dvi pamokas per 

savaitę. Mokymo būdas – grupinės pamokos. 

 

II. SKYRIUS 

ANKSTYVOJO MUZIKINIO UGDYMO MOKINIŲ PASIEKIMAI 

 

1. Veiklos sritis – dainavimo įgūdžių įvaldymas. 

Nuostata – įgyti pradinius dainavimo įgūdžius. 

Esminis gebėjimas – teisingai naudotis balso aparatu. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įsiklausyti į žmogaus kalbos, 

atskirų žodžių melodingumą, ritmą, 

tempą. Pamėgdžioti garsažodžius. 

1.1.1. išraiškingai, skambiu, natūraliu balsu dainuoti 

vienbalses a cappella ar su instrumentiniu pritarimu 

dialoginio pobūdžio dainas, jas gana tiksliai, jausti ritmą; 

1.1.2.dainuoti oktavos ribose solo, ansamblyje ir su visa 

grupe; 
1.1.3. tiksliai intonuoti pasitaikančias 2-3 natas vienam 

skiemeny; 

1.1.4. dainuoti dvibalses dainas, trumpas daineles kanonu, 
įsiklausyti į savo ir draugų dainavimą; 

1.1.5. kurti melodijas dainoms pagal savo sugalvotą ar 

suaugusiojo pasiūlytą temą. 



1.2. Taisyklingai dainuojant išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. žinoti taisyklingo dainavimo, kvėpavimo/ 

laikysenos reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti   taisyklingo garso 

išgavimo principus; 

1.2.3. atsikvėpti tarp frazių, reikiamai ištęsti paskutinį 

garsą; 

1.2.4. dainuojant stengtis tiksliau intonuoti, taisyklingiau 

artikuliuoti (aiškiai tarti balsius, priebalsius, dvibalsius), 

taisyklingiau stovėti, kvėpuoti. 

2. Veiklos sritis – muzikavimo įgūdžių įvaldymas. 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muziką. 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio  
atskleidimui. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Muzikuoti pačių pagamintais 

instrumentais, muzikavimui 

panaudoti virtuvinius rakandus, 

darbo įrankius. 

2.1.1. pritarti dainoms ritminiais, melodiniais, gamtos, 

savo gamybos vaikiškais muzikos instrumentas; 

2.1.2. melodiniais vaikiškais muzikos instrumentais groti 

2–3 garsų melodijas; 

2.1.2. improvizuoti vaikiškais muzikos instrumentais, 
kurti ritmus ketureiliams, mįslėms, patarlėms. 

2.2. Muzikuojant išgauti ritmą, 

keičiant greitį, tempą. 

2.2.1. groti ritminius ir melodinius pratimus, pritarti 

dainoms improvizuojant daiktais iš gamtos (akmenukais, 

lazdelėmis, kriauklelėmis, kankorėžiais, riešutais ir kt.), 

savos gamybos vaikiškais muzikos instrumentais skiriant 

tempą; 

2.2.2. pritarti suaugusiojo grojimui, atlikti muzikines 

pjeses solo ir orkestre, sekti dirigento judesius, stengtis 

kartu pradėti ir baigti kūrinėlį; 

2.2.3. groti ritmiškai, aiškiai, taisyklingai sėdėti, laikyti 

instrumentą (būgnelį, trikampį, molio švilpynę ir kt.); 

2.2.4. kurti ritmus dainoms, improvizuoti muzikos 

instrumentais pagal savo sugalvotą ar suaugusiojo 

pasiūlytą temą. 

3. Veiklos sritis – muzikos klausymo įgūdžių įvaldymas. 

Nuostata – gebėti dėmesingai klausytis muzikos. 

Esminis gebėjimas – klausant muzikos suprasti muzikinę kalbą. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Nusakyti muzikos nuotaiką; 

(svajinga, energinga, niūri, graudi). 

3.1.1. klausyti įvairaus stiliaus, žanrų muzikos kūrinius ir 
spontaniškai perteikti kilusius įspūdžius; 

3.1.2. tyrinėti girdimos muzikos, triukšmo, tylos 

panašumus ir skirtumus; 

3.1.3. įvardinti kūrinio nuotaiką, tempą, dinamiką; 

3.1.4. apibūdinti muzikos kūrinio intonacijų ypatybes, 

daryti pirmuosius etinius ir estetinius vertinimus: gražus- 

negražus, patinka- nepatinka, linksmas- liūdnas, savais 
žodžiais išsakyti kilusius įspūdžius. 

3.2. Skirti instrumentus pagal tembrą, 

atpažinti girdėtus muzikos kūrinius. 

3.2.1. atpažinti kai kurių instrumentų: būgno, dūdelės, 

skudučių, varpelio, smuiko, pianino, akordeono, gitaros, 

vargonų garsus, atpažinti girdėtus muzikos kūrinius; 
3.2.2. grojant daugeliui muzikos instrumentų, atpažinti 

vargonų, birbynės, armonikos garsus; 

3.2.3. balsu, judesiais, pasirinktu muzikos instrumentu 

spontaniškai improvizuoti, pritarti klausomam vokalinės, 

instrumentinės muzikos įrašui ar gyvai skambančios 

muzikos kūriniui. 



3.3. Nusakyti muzikos žanrą. 3.3.1. atpažinti liaudies daina, šokis, opera, baletas, 

simfonija. Suvokia, kas atlieka muziką: dirigentas, 

dainininkas, pianistas, smuikininkas, būgnininkas. 

3.3.2. suvokti, kad yra patriotinių dainų, giesmių; 
3.3.3. klausytis kompozitorių ir liaudiškos muzikos 

kūrinių; 

3.3.4. įvardinti kai kuriuos klausytų kūrinių autorius ir 
atpažinti liaudiškos muzikos kūrinius. 

4. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose. 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio  
atskleidimui. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

4.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir 

kituose kultūriniuose muzikiniuose 

renginiuose. 

4.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį numerį 

klasės ar mokyklos koncerte; 

4.1.2. mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio aprangai 

ir elgsenai scenoje; 

4.1.3. mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje ir 
pasirodymo metu. 

 

III. SKYRIUS 

ANKSTYVOJO MUZIKINO UGDYMO TURINIO APIMTIS 

 

6. Dainavimo įgūdžių lavinimas – intonacija, taisyklinga artikuliacija, taisyklinga stovėsena, 

kvėpavimas; 

7. Muzikavimo įgūdžių lavinimas - nesudėtingų muzikos kūrinių atlikimas įvairiais 

ritminiais ir toniniais vaikų instrumentais; 

8. Muzikos klausymo įgūdžių lavinimas – lietuvių ir kitų šalių muzikos klausymas, Skirti 

instrumentus pagal tembrą, atpažinti girdėtus muzikos kūrinius. 

9. Muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys; 

10. Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus: 
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Programą parengė mokytoja metodininkė Elvyra Sinkevičienė 

 

 
 


