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PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALVJI SVTTTTVTA PAPILDANdIO
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa V-V[I klasei

2019 -2020 m. m.

II. L-rformacija apie programos turini
1. Pagrindiniomuzikinioformalqji5vietim4papildandiougdymop@

uZtikrinti formalqji Svietimq papildandio ugdymo kokybg, plesti Zinias, stiprinti muzikavimo
gebejimus.

2. Anotacija - trumpai apra5ykite prograrqos esmg
Muzikavimopaskirtis:uZtikrintiprogramoSdermgsukitomismu@
programomis.
Programa skirta: baigusiems pradinio muzikinio formalqji Svietim4 papildandio ugdymo
program4.
Programa siekiama: sistemi5kai plesti mokiniq muzikos srities Zinias, stiprinti muzikavimo
gebejimus ir igfidZius, suteikti bendrqjq ir dalykiniq kompetencijq.
Programos trukme - 4 ugdymo metai.
Programos intensyvumas - 3-4 kartus per savaitg.
Pagrindine ugdymo organizavimo forma - individual[s (grupiniai) uZsiemimai.
Pagrindinio muzikinio ugdymo dalykq besimokantys mokiniai muzikuoja kolektyve
chore/ansamblyj e/orkestre.
Baigg programQ mokiniai tures teoriniq ir praktiniq Ziniq apie pasirinktE instrumentqar dalykq,,
sugebes perteikti muzikos kflrinio nuotaik4, sukurs bendrE menini rezultatq solo
atlikime/ansamblyje/orkestre su kitais atlikejais, igis darb5tumo, atkaklumo, atsakomybes,
emocijq valdymo, valios ir kitq asmeniniq savybiq.

3. Tikslai:
1. Puoseleti individualias ir prigimtines galias, padeti mokiniams igyti

instrumento muzikavimo igudZiq, kuriq reikia ktirybi5kumui atskleisti.
Uidaviniai:

1. Gilinti muzikinius gebejimus ir k[rybi5kumq;
2. Tobulinti pasirinkto instrumento valdymo igldZius, muziking kalb4.
3. Skatinti emocinius, kiirybinius iSgyvenimus ir aktyvq dalyvavim4 muzikineje

pasirinkto

veikloje.

4. Programq prieinamumo ir tgstinumo galimvbOs:
.panaSaus pobldZio ar krypties neformaliojo ugdymo program4 TAIP
'kit4 tos padios krypties formalqji svietim4 papildandio rfldymo program? TAIP

5. Programq derm6:
Derme su pasirinktos krypties formaliojo Svietimo
programomis ar jq moduliais

TAIP



6. Programos branduolio dalykai ir jiems skiriamos valandos

Eil.
Nr.

Pavadinimas Trukme valandomis
(ak. val. / sav.)

Pastabos

1. Muzikavimas 1-4 metai -2val. Individualios
pamokos

) Solfediio 1-4 metai- 2 val. Grupines
pamokos

3. Muzikos istorija l-4 metai- I val. Grupines
pamokos

4. Ansamblis/orkestras/choras l-4 metai- 2val. Grupines
pamokos

Pasirenkamieji dalykai ir jiems skiriamos valandos

1. Antrasis muzikos instrumentas 1-4 metai-l val. Individualios
pamokos

I5 viso valandq programoje 9 val.

7. Gqlyko pavadinimas) mokomojo turinio apimtis
V klas6

lgtrdZiai,
geb0jimai
lr zrnros

Atlikti sudetingesnius muzikinius kUrinius, tikslingai vartoti ir paaiSkinti
muzikos kalbos priemones, naudoti teising4 aplikatflr4, alteracij4, galeti
paai5kinti nuorodas, ivardinti kDrinio elementus.

Programa,
rekomenduojama
Der metus

2-4 stambios formos k[riniai, 2-4 polifoniniai klriniai (i5skyrus
styginiams ir pudiamiesiems instrumentams), 2-4 skirtingo charakterio
nesudetingos faktrlros ktriniai, 2- 4 etiudai.

Atsiskaitymas I -pusmeti- 2 skirtingo pob0dZio" stiliaus ar Zanro kuriniai:
Styginiq instrumentq dalyko mokiniams - reikalavimai nekinta;
Pudiamqjq ir muSamqjq instrumento dalykq mokiniams - reikalavimai
nekinta, PAPILDOMA programa: 1 etiudas
Akordeono dalyko mokiniams- reikalavimai nekinta.
Fortepijono dalyko mokiniams - polifonija, I pjese, 1 etiudas.
II - pusmeti- 3 skirtingo pob[dZio. stiliaus ar Zanro kiiriniai.
Styginiq instrumentq dalyko mokiniams - 3 skirtingo pobldZio kuriniai,
vienas jq stambi forma.
Pudiamqjq ir mu5amqjq instrumentq dalykq mokiniams - 3 kUriniai:
stambi forma ir 2 pjeses;
Akordeono dalyko mokiniams- reikalavimai nekinta.
Fortepijono dalyko mokiniams - stambi forma ir 2 pjeses. C grupes
vaikams- 2 pjeses.

Zidikq ir AuksiidZio skyriuose kiekvien4 pusmeti atsiskaitoma po 2
k[rinius, kuriq 1 gali bUti ansamblis. Privaloma stambi forma.
Sedos skyriuje taikomi MaZeikiq mokyklos dalykq Ugdymo programos
reikalavimai.

VI klas6

fgudZiai,
gebdjimai ir Zinios

ISrai5kingai atlikti skirtingo Lawo kurinius, atpazinti ir nustatyti klriniq
Lawq, tinkamai ji interpretuoti, apibfldinti atliekamo kUrinio for-q,
stengtis kuo tiksliau klrinio faktlros reikalavimus (ritmas, garsas,

Strichai).



Programa,
rekomenduojama
per metus

2-4 stambios formos kuriniai, 2-4 polifo@
styginiams ir pudiamiesiems instrumentams), 2-4 skirtingo charakierio
nesudetingos fakturos kuriniai, 2-4 etiudai.

Atsiskaitymas I -pusmeti- 2 skirtingo pobudzio. stiliaus arffi
styginiq instrumentq dalyko mokiniams - reikalavimai nekinta;
Pudiamqiq ir musamqiq dalyko mokiniams - reikalavimai nekinta;
Akordeono dalyko mokiniams- reikalavimai nekinta.
Fortepijono dalyko mokiniams - stambi forma ir 2 pjeses. c grupes
vaikams 2 pjeses.
II - pusmeti- 3 skirtingo pobldZio" stiliaus ar Zanro knriniai.
styginiq instrumentq dalyko mokiniams - 3 skirtingo pobldZio kuriniai,
vienas jq stambi forma.
Pudiamqjq ir musamqjq dalyko mokiniams - 3 ktriniai: stambi forma ir
2 pjeses;

Akordeono dalyko mokiniams- reikalavimai nekinta.
Fortepijono dalyko mokiniams - stambi forma ir 2 pjeses. c grupes
vaikams 2 pjeses.

Ziaih ir Auks[dZio skyriuose kiekvienq pusmeti atsiskaitoma po 2
kurinius, kuriq 1 gali buti ansamblis. privaloma stambi forma.
Sedos skyriuje taikomi MaZeikiq mokyklos dalykq Ugdymo programos
reikalavimai.

VII klas6

Igiidiiai,
gebdjimai
lr ztntos

Lavinti skaitymo is lapo ig[dZius, improvizuoti, kurti muzikines
kompo".icijas. Savaranki5kai analizuoti ir atlikti nezinom4 muzikini
klrini. zinoti improvizavimo ir komponavimo principus, gebEti uzrasyti
ir viesai atlikti savo klrini. Pristatyti savo klrybing idej4 ir jai igyvendinti
pasirinktas muzikos i5rai5kos priemones.

Rekomenduojama
programa per
metus

2-4 stambios formos k[riniai, 2-4 polifoniniai klriniai (isskyrus
styginiams ir pudiamiesiems instrumentams), 2-4 skirtingo charakterio
nesudetingos fakturos kuriniai, 2-4 etiudai.

Atsiskaitymas I -pusmeti- 2 skirtingo pob[dZio. stiliaus ar Zanro klriniai:
Styginiq instrumentq dalyko mokiniams - reikalavimai nekinta;
Pudiamqiq ir musamqiq dalyko mokiniams - 3 skirtingo pobfrdZio
kiiriniai;
Akordeono dalyko mokiniams- reikalavimai nekinta.
Fortepijono dalyko mokiniams - stambi forma ir 2 pjeses. c grupes
vaikams 2 pjeses.

klriniai
Styginiq instrumentq dalyko mokiniams - 3 skirtingo pobfidZio kuriniai,
vienas jq stambi forma;
Pudiamqiq ir musamqiq dalyko mokiniams - 3 skirtingo pob[dZio
k[riniai;
Akordeono dalyko mokiniams- reikalavimai nekinta.
Fortepijono dalyko mokiniams - stambi forma ir 2 pjeses. c grupes
vaikams 2 pjeses.

zidi}r+ ir Auks[dzio skyriuose kiekvienq pusmeti atsiskaitoma po 2
kurinius, kuriq I gali bfti ansamblis. privaloma stambi forma.
sedos skyriuje taikomi Mazeikiq mokyklos dalykq ugdymo programos
reikalavimai.



fgiidiiai,
gebdjimai
lr zmtos

Esminis gebejimas- viesai atlik
gebeti i5skirti muzikos kurinio priemones ir bDdus. Atlikti savo pasiiint tq
ar numatyt4 program4 viesai dalyvaujant socialineje kulturineje aplinkoje,
gebeti vertinti savo ir kitq pasirodymus, sugebeti apibldinti ,uro i, drurg,l
atlikim4 (i5skiriant privalumus ir trukumus), zinoti , stebeti ir vertinti

ius muzikinius rei5kinius.
Programa,
rekomenduojama

l-2 stambios formos kuriniai, l-
styginiams ir pudiamiesiems instrumentams), 2-4 skirtingo charakterio

faktutos kuriniai, l-2 etiudai.
Atsiskaitymas

Styginiq instrumentq dalyko mokiniams - reikalavimai
Kankliq dalyko mokiniams - perklausoje grojami
programos klriniai pasirinktinai.
Pudiamqjq ir muSamqjq dalyko mokiniams

nekinta;
du baigiamosios

- 3 skirtingo pobDdZio
kuriniai;
Akordeono dalyko
Fortepijono dalyko

mokiniams- reikalavimai nekinta.
mokiniams - stambi forma ir 2 pjeses.

II_

Styginiq instrumentq dalyko mokiniams - 3 skirtingo pob[dzio kuriniai,
vienas jq stambi forma. Silpnesniems mokiniamr, z p3.r"r, paliekant
galimybg jungtis i ansambli. Atsiskaitymas galimas klasej e, dalyvaujant
mokyklos direktorei.
Kankliq dalyko mokiniams - perklausoje grojami kiti du baigiamosios
programos k[riniai. Baigiamasis egzaminas - 4 ktriniai, vienas jq stambi
forma. Silpnesniems mokiniams: 1 klrinys ansamblinis, 3- pasiiinktinai.
Pudiamqiq ir musamqiq dalyko mokiniams - baigiamasis egzaminas- 4
kuriniai:stambi forma ir 3 pjeses. c grupes mokiniams: t ktrinys
ansamblinis, 3- pasirinktinai.
Akordeono dalyko mokiniams- reikalavimai nekinta.
Fortepijono dalyko mokiniams - stambi forma ir 2 pjeses. c grupes
vaikams 2 pjeses.

zidikt+ ir AukstdZio skyriuose kiekvien4 pusmeti atsiskaitoma po 2
klrinius, kuriq 1 gali blti ansamblis. privaloma stambi forma.
Sedos skyriuje taikomi MaZeikiq mokyklos dalykg Ugdymo programos
reikalavimai.

Ugdymo metodai Zodiniai: ai5kinimas, pi
vaizdiniai: veiksmo technikos rodymas, vaizdo iraso rodymas, taktikos
situacijos rodymas.
Praktiniai: kartojimo, intervalinis, pakaitinis, Zaidimo, vwhybq,pratimq
kompleksq, kombinuotq pratimq, situacijq.
rfaidq nustatymo ir taisymo: ieskoma klaidos priezastis ir ji salinama.
Klaidq grupes: del naujos neZinomos me-dziagos, nepakankamo
individualaus parengimo, del grojimo sglygq ar itarnpos, scenos baimes
del netinkamq igudZiq ir kt.
organizavimo: individualusis, grupinis, frontalusis, srautinis (ratu),
savaranki5kas, kombinuotq ir itemptq situacii



iniq, mokejimq ir ig[dZiq tikrinimo
veiklai suplanuoti),(duomenq kaupimas

bei vertinimo: parerrgiamoii
einamoji (dienos), suvestini:

U
AsmeninOs
kompetencijos

Paiinti save ir save gerbti;
fvertinti savo jegas ir priimti i55Ikius;
Kryptingai siekti tikslq;
Valdyti emocijas ir jausmus.

Socialinds
kompetencijos

Gerbti kitq jausmus, poreikius i. isitikinimuq
Pozityviai bendrauti, blti atsakingam;
Padeti kitiems ir priimti pagalb4;
Dalyvauti bendruomenes ir visuomenes

Iniciatyvumo ir
kiirybingumo

M4styti ktirybingai, dr4siai t<etti iae.laq
Inicij uoti idejq igyvendinim4, ltraukti kitus;
Aktyviai ir k[rybi

Komunikavimo
kompetencijos

I5sakyti mintis;
ISklausyti;
Tinkamai naudoti ir su

PaZinimo
kompetencijos

Klausti ir ieskoti atsakymq;
Daryti i5vadas;
Plesti akirati;
Stebeti, vertinti;
BUti atkakliam ir tureti tei

Mok0jimo
mokytis
kompetencijos

Moky.tis noriai, pasitiketi savo jegomis;
I5sikelti realius mokymosi tikslus;
Pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones;
Vertinti mokymosi

Dalykinds
kompetencijos

Pletoti meninius ir kfirybinius gebejimuq
Tenkinti paZinimo ir individualios muzikines
muzikalum4.

raiSkos poreikius, ugdyti

PaZangos vertinimas

Formuoj amasis vertinimas
vertinimo tikslas - padeti motytiffi
Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolatos ir turi suteikti mokytojui ir mokiniui griLtamqq
informacij4 apie ugdymo(si) paZange..Si informacija mokytojui pua.au tintamai planuotiNqrr@r Ptatruulltolesnio ugdymo strategij4. Pagrindiniai metodai: steUeiimas, informaci.lo, .inki-ur, analize,
informacij o s pateikimas.

ostinis vertinimas
Sis vertinimo b[das taikomas p.i.
numatyti tolesnio ugdytiniq tobulejimo poreikius bei tikslus. Jii padeda mokiniams
pamatyti ir pripaZinti_savo stipriqsias puses bei spragas ir yra prasmingas tik tada, kai atliekamas
sistemingai teikiant kokybi5k4 griztamqq informicij4 rnokyojri ii aukletiniui. Dazniausiasdiagnostinio vertinimo metodas - etapinis kontroiiniq aisislaitymq (testq) vykdymas irpalyginimas su ankstesniais rezultatais.

bendrinamasis vertinimas
Apibendrinamoj o vertinimo infor.n"acij a

mo grupg ar vertindamas savo
mokytojas, skirdamas mokini i aukSteurg
veiklq; kiti suinteresuoti asmenys bei

10.



institucijos, vertin
ugdymosi rezultatq irpazangos suvestine (atsiskaitymai, dalyvavimas konkursuose, koncertuoseir / ar pasiektas rezultatas (tikslas) bei iefios komoetenciiosi

.A-smeniui, baigusiam pagrin@
iSduodamas LR Svietimo, mokslo ir sporto ministro

Svietim4 papildandio ugOymo piogramt
nustatytos formos neformaliojo vaikq

Vidutinis vaikq skaidius

Vaikq dalijimo i grupes principai
(solfedZio, muzikos literattros pamokose)

Nuo 10 iki 15-17 vaikq g*p*, kolektyu"ore
(chorai/orkestrai) 20 ir daugiau mokiniq

Galimybds programoj e aaiwauti sneci vaikams.

P$tmrrt.,rra rt
Patvirtinkite, kad vykdant p
principais:

' savanoriskumo - vaikai laisvai renkasi Svietimo teikej4 ir jo si[lomas veiklas;
'prieinamumo - veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal arnZh4,iSsilavinim4,
turim4 patirti nepriklausomai nuo iq socialines padeties;
' individualizavimo - ugdymas individualizuojamas pagalkiekvienam vaikui reikaling4
kompetencij4, atsiZvelgialt ijo asmenybg, galimybes, p"oreikius ir pasieki;;r;'
' aktualumo - veiklos, skirtos socialinemi, lultuiine-r, urrn.rinems, edukacinems,
profesinems ir kitoms kompetencijoms ugdyti;
' demokratiskumo - mokytojai, tevai ir vaikai yra aktyvls ugdymo(si) proceso kurejai, kartuidentifikuojantys ugdymosi poreikius;
' patirties - ugdymas yra grindziamas patyrimu ir jo refleksija;
'.u.sd.rmosi grupeje - mokomasi kurti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus,
dalytis darbais ir atsakomybe;
'pozityvumo - ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos s4lygos
gerai vaiko saviiautai.

15.

* Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio
27 d' isakymu Nr' V-48 ,, Rekomendacijos del meninio formalqfi Svietim4 papildandio ugdymo
progftImq rengimo ir igyvendinimo" bei MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokyklos skyriq ir
dalykq metodiniq grupiq susirinkimq protokolais Nr.1,2,3,4, 5,6,7.

TAIP


