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I. Informaciia apie programos turini
1. Pradinio muzikinio ugdymo programa I-IV klas6

2. Anotaciia - trumpai apra5ykite programos esmg

Pradinio ugdymo programa apima 4 mokslo metus, kurie suskirstyti i 2 pusmedius.

Ugdymo forma: individualios ir grupines pamokos. Mokiniai bus supaZindinami su

pasirinkto instrumento elementais, i5mokyi groti instrumentu. Bus mokoma ansamblinio
grojimo, dalyvaujama koncertineje veikloje, per mokiniq kflrybiSkum4, savirai5k4 bus

ugdomi muzikiniai gebejimai, estetinis iSprusimas, siekiama kokybi5kq Ziniq, bendrqjq ir
dalykiniq muzikiniq kompetencij q.

Programa skirta 7-1 1 metq amZiaus vaikams, norintiems ir siekiantiems igyti pradiniq Ziniq
apie muzikavim4 instrumentu, dainavim4, stiprinti bendr4sias ir speciali4sias kompetencijas.
Programos intensyvumas - 2-3 kartus per savaitg.
Pagrindind ugdymo organizavimo forma - individualios (grupines) pamokos. Programoje

- muzikinio ra5to ir muzikos teorijos pagrindai, individualios pasirinkto dalyko pamokos,

ansamblinis muzikavimas, koncertine, savirai5kos veikla. Pasirinkto dalyko mokiniai lanko
mokomqji kolektyv4 - orkestr4 ar chorq. Vidutinis vaikq skaidius ugdymo grupese 12 vaikq.
Programa siekiama: praktiniais (teoriniais) ugdymo metodais ugdyti ir lavinti praktinius

igudZius bei gebejimus. Mokinys i5manys apie pasirinktus instrumentus, paZins muzikini
ra5tq, muzikos kultiir4, geb6s savaranki5kai muzikuoti i5 natq, klausyti muzikos ir j4 vertinti,
i5moks ansamblinio grojimo meno, igis darb5tumo, atkaklumo, atsakomybes, emocijq
valdymo, valios ir kitq asmeniniq savybiq bei dalykiniq kompetencljq.
Baigg pradinio muzikinio ugdymo programA ir ivykdg numatytus paZangos vertinimo
rodiklius, mokiniai tures galimybg tgsti ugdym4si 4 metus pagrindinio ugdymo programoje.
Mokiniams, neivykdZiusiems pradinio muzikinio ugdymo programos reikalavimq, si[loma
rinktis Menines rai5kos ugdymo program4.

3. Tikslai:
1. Suteikti ir pletoti pradinius muzikavimo pasirinktu instrumentu gebejimus ir

igfldZius bei dalykines muzikines kompetencijas.
2. Tenkinti paZinimo ir individualios muzikines rai5kos poreikius, ugdyi muzikalum4,

naudotis muzikos kalbos priemonemis.
Uidaviniai:

1. Formuoti muzikos atlikimo igldZius ir gebejim4 naudotis muzikines kalbos
priemonemis.

2. Tenkinti paZinimo ir individualios muzikines rai5kos poreikius, ugdyti muzikalum4.
3. Sudaryti mokiniams galimybg rinktis poreikius, gebejimus atitinkandias muzikinio

ugdymo formas.
4. Pletoti mokiniu meninius ir kulttrinius gebeiimus.



4.Programq perimamumo ir tgstinuryro galimybds:
.panaSaus pobldZio ar kypties neformaliojo ugdymo program4 TAIP
.kit? tos padios krypties formalqji Svietim4 papildandio ugdymo program4 TAIP
S.Programq derm6
Derme su pasirinktos krypties formaliojo Svietimo
programomis ar iu moduliais

TAIP

6.Programos branduolio dalykai ir jiems skiriamos valandos
Eil.
Nr.

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

Pastabos

1. Muzikavimas I metai- I val
2 metai-2 val.
3 metai- 2 val
4 metai- 2 val

Individualios
pamokos

2. Solfediio l-4 metai2 val. Grupines
pamokos

3. Mokomasis kolektyvas (ansamblinis
muzikavimas/orkestras/choras)

1-4 metai I val. Grupines
pamokos

Pasirenkamieji dalykai ir jiems skiriamos valandos
1. Antras muzikos instrumentas

2. Mokomasis kolektyvas (dalyko ansamblis) l-4 metai- 1 val. Grupines
pamokos

15 viso valandq programoje lmetai-5val.
2-4metai-6val.

7. Muzikavimo dalyko mokomojo turinio apimtis

I klas6

[gldZiai, gebejimai
ir Zinios

PaZinti muzikini ra5t4 ir gebeti ji perskaityti naudojant muzikos
instrumentq: palinti natas, Zinoti jq pavadinimus, Zinoti garsq ir
pauziq trukmg, Zinoti pagrindinius dinamikos Zenklus.

Rekomenduojamas
ktiriniq skaidius per
pusmeti.

Iki 10 skirtingo charakterio nesudetingos fakt[ros ktriniai,
perteikiantys jq emocijas, charakteri, nuotaikq, 4-6 etiudai.

Pasiekimq ir paZangos
vertinimo formos

Individualios paZangos vertinimas lyginant mokinio pasiekimus su
ankstesniais.

Atsiskaitymas (kiek ir
kokio pobldZio
klriniai)

I pusmetis - kaledinis koncertas teveliams; pagal galimybes.
Pudiamqjq ir muSamqjq dalyko mokiniams - 2 pjeses Kalediniame
koncerte.
Fortepijono dalyko mokiniams - kaledinis koncertas teveliams;
etiudas.
II pusmetis - vie5asis akademinis atsiskaitymas; 2 pjeses.
Pudiamqjq ir musamqjq dalyko mokiniams - 2 skirtingo charakterio
klriniai.
Fortepijono dalyko mokiniams - viesas akademinis atsiskaitymas;
2 pjeses,.etiudas.

2 klasd



[g[dZiai, gebejimai

ir iinios
Zinoti taisyklingos sedesenos/laikysenos reikalavimus, nusakyti ir
pademonstruoti taisyklingo garso iSgavimo principus ar kvepavimo
elementus, pir5tuotg, ivardinti muzikos instrumento prieZiuros
reikalavimus.

Rekomenduojamas
kiiriniq skaidius per
pusmeti.

l-3stambios formos kuriniai, l-3 polifoniniai k[riniai (iSskyrus
styginiams ir pudiamiesiems instrumentams), 4-8 skirtingo
charakterio nesudetingos fakt[ros kuriniai, 4-6 etiudai.

Pasiekimq ir paZangos
vertinimo formos

Individualios paZangos vertinimas lyginant mokinio pasiekimus su
ankstesniais.

Atsiskaitymas (kiek ir
kokio pobiidZio
kfrriniai)

I pusmetis - kaledinis koncertas teveliams; 2 skirtingo pobldZio
pjeses.

Fortepijono dalyko mokiniams - kaledinis koncertas teveliams; 2
skirtingo pob[dZio pjeses, etiudas.
Pudiamqjq ir muSamqjq dalyko mokiniams - 2 skirtingo charakterio
ktriniai.
II pusmetis - vie5asis akademinis atsiskaitymas; 3 skirtingo stiliaus
ar charakterio kuriniai.
Styginiq instrumentq mokiniams - 2 skirtingo pobldZio pjeses.
Pudiamqjq ir mu5amqjq dalyko mokiniams - 2 pjeses; papildoma
programa: etiudai, gamos.
Fortepijono dalyko mokiniams viesas akademinis atsiskaitymas;
stambi forma ir 2 skirtingo stiliaus ar charakterio kiiriniai.
Akordeono dalyko mokiniams - viesasis akademinis atsiskaitymas;
2 skirtingo stiliaus ar charakterio kflriniai.
Zidikq ir Auks[dZio skyriuose - viesasis akademinis atsiskaitymas;
2 skirtingo stiliaus ar charakterio kiiriniai, is kuriq r gali buti
ansamblis.

3 klas6

fgfrdZiai, gebejimai
ir Zinios

Moketi paaiSkinti klrinio strukt[rinius elementus (motyvas, fraze,
sakinys), form4 ir naudojamus interpretacijos Zenklus. Daryvauti
mokyklos koncertuose ir kituose kultUriniuose renginiuose.

Rekomenduojamas
kiiriniq skaidius per
pusmeti.

1-3 stambios formos ktriniai, 1-3 polifoniniai kiiriniai (ssk).rus
styginiams ir pudiamiesiems instrumentams), 4-8 skirtingo
charakterio ne sudetingo s fakt[ros kurin iai, 4 -6 etiudai.

Pasiekimq ir paZangos
vertinimo formos

Individualios pazangos vertinimas lyginant mokinio pasiekimus su
ankstesniais.

Atsiskaitymas (kiek ir
kokio pob[dZio
k[riniai).

I pusmetis - kaledinis koncertas teveliams; z itcirtingo pouuazic
pjeses.

Fortepijono dalyko mokiniams- kaledinis koncertas teveliams; I
polifonija ir I pjese; I etiudas.
Pudiamqiq ir musamqiq dalyko mokiniams - 2 skirtingo charakterio
kuriniai.
Akordeono dalyko mokiniams - kaledinis koncertas teveliams; po
du k[rinius: pjese ir pasirinktinai polifonija wbastambi forma.
Zidikq ir AuksldZio skyriuose - viesasis akademinis atsiskaitymas;
2 skirtingo stiliaus ar charakterio kuriniai, is kuriq I gati butl
ansamblis.
II pusmetis - viesasis akademinis atsiskaitymas; 3 skirtingo stiliaus
ar charakterio k[riniai. 

I



Fortepijono dalyko mokiniams- vie5as akademinis atsiskaitymas;

stambi forma ir 2 skirtingo stiliaus pjeses.
Pudiamqjq ir mu5amqjq dalyko mokiniams - 2 skitingo charakterio

ktriniai.
Akordeono dalyko mokiniams - vie5as akademinis atsiskaitymas;
po du klrinius: pjese ir pasirinktinai polifonij a arba stambi forma.
Styginiq instrumentq mokiniams - 3 skirtingo pobUdZio pjeses arba
2 solo pjeses ir I ansamblis.
Ziaiq ir Auks[dZio skyriuose - vie5asis akademinis atsiskaitymas;
2 skirtingo stiliaus ar charakterio kuriniai, i5 kuriq 1 gali b[ti
ansamblis.

4 klasd

[giidZiai, gebejimai ir
Zinios

Suprasti ir i5rai5kingai atlikti muziking tekst4, muzikines veiklos
metu taikyti i5rai5kos priemones ktrinio atskleidimui, dalyvauti
mokyklos koncertuose ir kituose kulturiniuose muzikiniuose
renginiuose, festivaliuose bei konkursuose.

Rekomenduojamas
kfrriniq skaidius per
metus

1-3 stambios formos ktriniai, l-3 polifoniniai klriniai (iSskyrus
styginiams ir pudiamiesiems instrumentams), 4-8 skirtingo
charakterio nesudetingos faktflros kflriniai, 4-6 etiudai.

Pasiekimq ir paZangos
vertinimo formos

Individualios paZangos vertinimas lyginant mokinio pasiekimus su
ankstesniais.

Atsiskaitymas (kiek ir
kokio pobiidZio
kiiriniai).

I pusmetis- kaledinis koncertas teveliams, 2 skirtingo charakterio
k[riniai.
Fortepijono dalyko mokiniams- kaledinis koncertas teveliams; 2

skirtingo charakterio klriniai.
Akordeono dalyko mokiniams - kaledinis koncertas visuomenei -
uZskaitoma kolektyvq programa, akademiniuose atsiskaitymuose-
solo programos. Mokytojo sprendimu, galima kartoti 3 kl. stambi4
form4 ir polifonij4. I pusm. - 2 skirtingo stiliaus, Lamo pjeses.
Pudiamqjq ir muSamqjq dalyko mokiniams - kaledinis koncertas
teveliams, 2 skirtingo charakterio kuriniai.
Ziaihr+ ir AuksldZio skyriuose - kaledinis koncertas teveliams; 2

skirtingo stiliaus ar charakterio klriniai, i5 kuriq I gali b[ti
ansamblis.
II pusmetis - vie5as akademinis atsiskaitymas, 3 skirtingo stiliaus
ar charakterio k[riniai.
Styginiq instrumentq mokiniams - 3 skirtingo pobfidZio k[riniai, I
jq stambi forma(ivedama nuo 4 klases).
Ziaiq ir AuksldZio skyriuose - vie5asis akademinis atsiskaitymas;
2 skirtingo stiliaus ar charakterio kuriniai, i5 kuriq 1 gali buti
ansamblis.
Fortepijono dalyko mokiniams viesas akademinis atsiskaitymas;
stambi forma ir 2 skirtingo stiliaus ar charakterio kiiriniai.
Pudiamqjq ir mu5amqjq dalyko mokiniams - 3 k[riniai: 2 pjeses ir
stambi forma (ivedama nuo 4 klases)
Akordeono dalyko mokiniams - vie5as akademinis atsiskaitymas; 3

skirtingo stiliaus, Lamo kUriniai, 1iS jq stambi forma, pasirinktinai
nauja arba kartojama i5 3-os klases programos. Vykdomas pradinio
ugdymo egzaminas.



8. Uedomos kompetenciios

Asmenin6s
kompetencijos

Palinti save ir save gerbti;

fvertinti savo jegas ir priimti
Kryptingai siekti tikslq;
Valdyti emocijas ir jausmus.

i55fikius;

Socialin6s
kompetencijos

Gerbti kitq jausmus, poreikius ir isitikinimus;
Pozityviai bendrauti, buti atsakingam;
Padeti kitiems ir priimti pagalb4;
Dalyvauti bendruomenes ir visuomenes gwenime.

Iniciatyvumo ir
ktirybingumo
kompetenciios

M4styti k[rybingai, dr4siai kelti idejas;
Inicijuoti idejq igyvendinim4, itraukti kitus;
Aktwiai ir klrybingai veikti.

Komunikavimo
kompetencijos

I5sakyti mintis;
ISklausyti;
Tinkamai naudoti ir suprasti k[no kalb4.

PaZinimo
kompetencijos

Klausti ir ie5koti atsakymq;
Daryti i5vadas;
Plesti akirati;
stebeti, vertinti;
Btiti atkakliam ir tureti teigiamaoolitr4 i mokymasi

Mok0jimo mokytis
kompetencijos

Mokytis noriai, pasitiketi savo jegomis;
ISsikelti realius mokymosi tikslus;
Pasirinkti mokymosi strategij as ir priemones;
Vertinti mokymosi paiang1.

Dalykin6s
kompetencijos

Pletoti meninius ir kiirybinius gebejimus;
Tenkinti paZinimo ir individualios muzikines rai5kos poreikius,
ugdyti muzikalum4.

9. PaZa,ngos vertinimas
Formuoj amasis vertinimas
Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolatos ir turi suteikti mokytojui ir mokiniui
griiramq)qinformacij4 apie ugdymo(si) paZang4. Si informacija mokytojui padeda tinkamai
planuotitolesnio ugdymo strategij4. Pagrindiniai metodai: stebejimas, informacijos rinkimas,
analize, informacij o s pateikimas.
Diagn ostinis vertinimas
Sis vertinimo bldas taikomas prie5 pradedant arba baigiant naujq uZsiemimq ciklE.kai reikia
numaty'ti tolesnio ugdytiniq tobulejimo poreikius bei tikslus. Jis padeda mokiniams pamatlti
ir pripaZinti savo stipri4sias puses bei spragas ir yra prasmingas tik tada, kai atliekamas
sisternirrgai teikiant kokybiSk4 griZtamElq informacij4 mokyojui ir aukletiniui. DaZniausias
diagnostinio vertinimo metodas - etapinis kontroliniq atsiskaitymq (testq) vykdymas ir
palyggmas su ankstesniais lqzultatais.
Apibgndrinamasis vertinimas
Apibendrinamojo vertinimo informacija naudojasi mokytojas, skirdamas mokini i auk5teurg
ugdyrno grupg ar vertindamas savo pedagoging veikl4; kiti suinteresuoti asmenys bei
institucijos, vertinandios ugdymo kokybg. fagiindiniai apibendrinamojo vertinimo metodai
- ugdymosi rezultatq ir paZangos suvestine (atsiskaitymai, dalyvavimas konkursuose,
kon..{@s (tikslas) bei igytos kompetencijos).

10. Paiangos ir pasiekimq irodymai



Tikslind
So[edZio ir muzikos istorijos dalykuose - nuo l0 iki 15

vaikq grupes, kolektyvuose (chorai/orkestrai) - 20 ir
daugiau mokiniq bendrose repeticijose, o grupinese iki

Vidutinis vaikq skaidius gruPeje

(solfedZio, muzikos literat[ros
pamokose, kolektyvuose)

Galimyb6s programoje dalyvauti specialiqiq poreikiq vaikams

TAII'
Patvirtinkite, kad vaikai ir saueioie aplinko
TAIP
p"tui.tirrt ite, kad vykdant program4 bus vadovaujamasi pasirenkamojo vaikq ugdymo
principais:
. savanori5kumo - vaikai laisvai renkasi Svietimo teikei4 ir jo si[lomas veiklas;
. prieinamumo - veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amZiq,

i5silavinim4,turim4 patirti nepriklausomai nuo jq socialines padeties;
. individualizavimo - ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam vaikui reikaling4

kompetencij4, atsiZvelgiant ijo asmenybg, galimybes, poreikius ir pasiekimus;
. aktualumo - veiklos, skirtos socialinems, kulturinems, asmeninOms, edukacinems,
profesinems ir kitoms kompetencijoms ugdyti;
. demokrati5kumo - mokytojai, tevai ir vaikai yra aktyvus ugdymo(si) proceso k[rejai, kartu

identifi kuoj antys ugdymosi poreikius ;

. patirties - ugdymas yra grindZiamas patyrimu ir jo refleksija;

. pozityvumo - ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos s4lygos

rai vaiko saviiautai
TAIP

* Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m.

sausio 27 d. isakymu Nr. V-48 ,, Rekomendacijos del meninio formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo programq rengimo ir igyvendinimo" bei MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokyklos

skyriq ir dalykq metodiniq grupiq susirinkimq protokolais Nr.1,2,3,4,5,6,7.


