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Informaciia apie proqramos turini
1. Solinio dainavimopradinio muzikinio ugdymo programa I-IV klasei

2. Anotaciia - trumpai apra5ykite programos esm9

Muzikavilxo paskirtis - suteikti mokiniui pasirinkto vokalinio muzikavimo pradmenis.

Progrzuna skirta 7-l2mett4amZiaus vaikams, norintiems i5reik5ti save ir igyti pradiniq Ziniq

apie dainavim4, igfidZiq bei stiprinti bendr4sias ir speciali4sias kompetencijas.

Programa siekiama perteikti svarbiausias mokomojo dalyko Zinias, vertybines nuostatas bei

gebejimus, ugdyti harmoning4 asmenybg, gebandi4 atskleisti individualius meninius,

kfirybinius gabumus, gebejimus. Mokiniams bus suteiktos teorines, praktines Zinios apie

balso lavinim4 ir valdym4, intonavim4, vokaling, scening kultUr4. Tuo padiu bus ugdomos

darb5tumo, atkaklumo, atsakomybes, emocijq valdymo, valios ir kitos asmeninds savybes.

Programos trukme * 4 ugdymo metai.
Programos intensyvumas -2 kartus per savaitg.

Pagrirrdine ugdymo organizavimo forma - individualfis uZsiemimai'

Solinio dainavimo besimokantiems mokiniams rekomenduojamas kolektyvas - jaunesniojo

amZiaus choras, vokalinis ansamblis.
Esant galimybei, poreikiui ar silpnesniq gebejimq mokiniams, leidZiamaprogram4papildyti
k[riniais, kurie atliekami duetu, tercetu, kvartetu ar kitomis ansamblio dainavimo grupemis,

siekti darnaus balsq derinimo, skambesio ir atlikimo ivairoves, ie5koti ivairesniq,

idomersniq, netradiciniq vokalo i5rai5kos bUdq.

Baigg pradinio muzikinio ugdymo program4 ir ivykdg numatytus paZangos vertinimo
rodiklius, mokiniai tures galimybg tgsti ugdym4si 4 metus pagrindinio ugdymo programoje.

Mokirriams, neivykdZiusiems pradinio muzikinio ugdymo programos reikalavimq, silloma
rinktis Muzikos megeirl ugdymo program4.

3. Tikslai:
.suteikti ir pletoti pradinius solinio dainavimo gebejimus ir igldZius, bei dalykines
muzikines kompetencijas;
.tenkinti paZinimo ir individualios muzikines rai5kos poreikius, ugdyti muzikalum4,
naudotis muzikos kalbos priemondmis.
Uidaviniai:
. ugdyti ir pletoti vaikq kompetencijas per savirai5kos poreikio tenkinim4;
. palioti vokaliniq ktiriniq repertuar4, formuoti dainavimoigtidZius;
. ugdyti mokiniq artisti5kumq, ansambli5kum4, scenines kultflros patirti;
. skatinti mokinius kErvbi5kai pritaikyti kitu dalyku pamokose ieytas Zinias ir gebeiimus.

4.Programu perimamumo ir tgstinumo galimybOs:
.panaSaus pobtdZio ar krypties neformalioio ugdymo programa TAIP
.kita tos padios krvpties formaluii Svietima papildandio ugdymo program4 | fatp



S.Programq dermd

Derme su pasirinktoskrypties formaliojo5vietimo
programomis ar lqmoduliais

TAIP

6.Prosramos branduolio dalykai ir iiems skiriamos valandos
Eil.
Nr.

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

Pastabos

1. Muzikavimas (dainavimas) l metai- lval
2 metai-2 val
3 metai- 2 va
4 metai- 2 va

Individualios
pamokos

2. SolfedZio I metai- 2 val
2 metai- 2 val
3 metai- 2 val
4 metai- 2 val

Grupines
pamokos

3. Privalomas dalykas antrasis muzikos
instrumentas (fortepijonas ar. kt.)

1 metar

2 meta'.

3 meta;
4 meta'.

-lval
-1val
-1val
- lval.

Individualios
pamokos

Pasirenkamieii dalykai ir iiems skiriamos valandos
1. Ansamblinis muzikavimas (choras, vokalinis

ansamblis)

I metai- 2 val
2 metai- 2 val
3 metai- 2 val
4 metai- 2 val

Grupines
pamokos

7. Solinio dainavimo mokomoio turinio apimtis
I klasd

[giidZiai, geb0jimai
lr zmros

Suteikti teoriniq ir praktiniq Ziniq apie dainavimq, balso lavinimo
pradmenis. Siekti taisyklingos laikysenos, kvepavimo, balsiq ir
priebalsiq formavimo, tikslaus intonavimo.

Programa Per metus i5mokti 4-5dainas, atitinkandiasmokiniq gebejimus, i5
jLl l-2 lietuviq liaudies dainas.

Atsiskaitymas I pusmedio atsiskaitymo metu atliekamos 2 skirtingo pobldZio
dainos.
U pusmedio akademinio koncerto metu mokiniai atlieka 3

skiningo charakterio dainas (viena i5 jq- lietuviq liaudies).
II klas6

fg[dZiai, gebdjimai
tr zlntos

Ugdyti vokalinius igldZius, plesti balso diapazonq, formuoti
gars4, siekti vokalinio frazavimo bei tikslaus intonavimo, aktyvios
garso atakos. SupaZindinti su pagrindiniais dainavimo Strichais
(legato, staccato, non legato).

Programa Per metus i5mokti 4-6 originalias, harmonizuotas dainas, i5 jq - 1-
2 lietuviq liaudies dainas.

Atsiskaitymas
I pusmedio atsiskaitymo metu atliekamos 2 skirtingo pobfldZio
dainos (viena i5 jq- lietuviq liaudies).
II pusmedio akademinio koncerto metu mokiniai atlieka 3

skirtingo pobfidZio dainas (viena i5 iu- lietuviu liaudies).
III klas0

fgudiiai, gebdjimai
rr ztnlos

Lavinti vokalinius gebejimus, siekti tikslaus intonavimo,
taisyklingo balso formavimo, kuriniq frazavimo ir dinaminio
atlikimo.



Programa Per metus i5mokti 4-6 originalias, harmonizuotasdainag iS.lq - I -
2 lietuviq liaudies dainas.

Atsiskaitymas I pusmedio atsiskaitymo metu atliekamos 2 skirtingo
dainos (viena i5 jq- lietuviq liaudies).
II pusmedio akademinio koncerto metu mokiniai
skirtingo pob[dZio dainas (viena iS jq- lietuvig liaudies)

pobldZio

atlieka 3

IV klas6

[gtrdiiai, geb6jimai
ir Zinios

Suteikti teoriniq Ziniq apie krltines ir galvos reionatoriuq jl+
reiksmg dainavimui. supaZindinti su ivairiq saliq kompozitoriq
klryba, stiliais, improyizacij os galimybemis.

Programa Permetus iSmokti 4-6 originalias, harmonizuotis dain.as;qq- t-
2 lietuviq liaudies dainas.

Atsiskaitymas I pusmedio atsiskaitymo metu atliekamos 2 skirtingo pobiidZio
dainos (viena i5 jq- lietuviq liaudies).
il pusmedio akademinio koncerto

fFirtingo pobldZio dainas (viena iS jq-
metu mokiniai atlieka 3
lietuviq liaudies).

8. Ugdymo metodai Zo diniai: ai Skinimas, pasat
Vaizdiniai: veiksmo technikos rodymas, vaizdo ira5o rodymas,
taktikos situacijos rodymas.
Praktiniai: kartojimo, intervalinis, pakaitinis, Zaidimo, variybq,
pratimq kompleksq,kombinuotq pratimq, situacijq.
Klaidq nustatymo ir taisymo: ieskoma klaidos prieZastis ir ji
Salinama. Klaidq grupes: del naujos neZinomos medZiagoi,
nepakankamo individualaus parengimo, del grojimo s4lygq ar
itampos, scenos baimes del netinkamq igUdZiq ir kt.
Organizavimo: individualusis, grupinis, frontalusis, srautinis
(ratu), savaranki5kas, kombinuotq ir itemptq situacijq.
Z,nira, mokej imq ir igUdZiq tikrinimo bei vertinimo : parengiamoj i
(duomenq kaupimas veiklaisuplanuoti), einamoji (dienos),
suvestine (darbo rezultatq ir paZangos).

9. -Ue4es!t Eelqpele4si DS

AsmeninOs
kompetencijos

Paiinti save ir save gerbti;

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

ISSUKlUS;

Socialinds
kompetencijos

Gerbti kitq jausmus, poreikius ir isitikinimus;
Pozityviai bendrauti, bUti atsakingam;
Padeti kitiems ir priimti pagalb4;
Dalyvauti bendruomenes ir visuomenes gyvenime

Iniciatyvumo ir
kiirybingumo
kompetenc[ios

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

Komunikavimo
kompetencijos

I5sakyti mintis;
ISklausyti;
Tinkamai naudoti ir suprasti klno kalb4.

Paiinimo
kompetencijos

Klausti ir ie5koti atsakymq;
Darlti i5vadas; plesti akirati;
stebeti, vertinti;
B[ti atkakliam ir tureti teigiam4 poZiiiri imokym4si



Mok6jimo mokytis
kompetencijos

Mokytis noriai, pasitiketi savo jegomis;
I5sikelti realius mokymosi tikslus;
Pasirinkti mokymosi strategij as ir priemones;
Vertinti mokymosi paLangq.

DalykinOs
kompetencijos

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

10. Paiangos vertinimas

Formuo i amasis vertinimas
Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolatos ir turi suteikti mokytojui ir mokiniui
griltam1l1informacij4 apie ugdymo(si) paZang4. Si informacija mokytojui padeda tinkamai
planucrti tolesnio ugdymo strategij4. Pagrindiniai metodai: stebejimas, informacijos
rinkimas, analize, informacii os pateikimas.

Diagnostinis vertinimas
Sis vertinimo budas taikomas pries pradedant arba baigiant nauj4 uZsiemimq cikl4, kai
reikia
numatyti tolesnio ugdytiniq tobulejimo poreikius bei tikslus. Jis padeda mokiniamspamatyti
ir pripaZinti savo stipri4sias puses bei spragas ir yra prasmingas tik tada, kai atliekamas
sistemingai teikiant kokybi5k4 griZtarnq1informacijq mokytojui ir aukletiniui. DaZniausias
diagnostinio vertinimo metodas - etapinis kontroliniq atsiskaitymq (testq) vykdymas ir
palygiqimas su ankstesniais rezultatais.
Apibendrinamasis vertinimas
Apibendrinamojo vertinimo informacija naudojasi mokyojas, skirdamas mokini i
auk5tesng ugdymo grupg ar vertindamas savo pedagoging veiklq; kiti suinteresuoti asmenys
bei inrstitucijos, vertinandios ugdymo kokybg. Pagrindiniai apibendrinamojo vertinimo
metodai ugdymosi rezultatq ir paZangos suvestine (atsiskaitymai, dalyvavimas
konkursuose, koncertuose, pasiektas rezult4tas (tikslas) bei igytos kompetenciios).

11. _tgZqgor i" pari.ki-rt i"o

12. Tikslind grup6
Vidutirnis vaikq skaidiusgrupeje
(vokaliiniuose ansambliuose)

6-12

Vaikq daldimo i grupesprincipai
(solfedZio pamokose)

{ grupes mokiniai skirstomi ptagal amLiq,, klases.

13. Galimyb0s programoje dalyvauti specialiqjq poreikiq vaikams
TAIP

14. Patvirtinkite, kad vaikai ugdyqis sveikoje ir saugioie aplinkoie
TAIP

15. Patvirtinkite, kad vykdant programq bus vadovaujamasi pasirenkamolo raikq
ugdymo principais:

' savanori5kumo - vaikai laisvai renkasi Svietimo teikej4 ir jo siiilomas veiklas;
' prieinamumo - veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal arrraitl,
i5silavinim4,turimE 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, kulturindms, asmenindms, edukacin6ms,
profesinems ir kitoms kompetencijoms ugdyti;



' demokati5kumo - mokytojai, tevai ir vaikai yra aktyvris ugdynro(si) proceso kurdjai,
kartu identifi kuoj antys ugdymosi poreikius;
. patirties - ugdymas yra grindliamas patyrimu ir jo refleksija;

' pozityvumo - ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, suilaromos s4lygos
vaiko saviiautai

* 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 Klovosimuzikos mokyklos
Dainavimo ir teorijos dalykq metodines grupes 2019-06-13 susirinkimo protokolu Nr. 7.


