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PRATARMĖ 
 

Neformalusis (pasirenkamasis) ugdymas  bendrame šalies švietimo kontekste 

suprantamas kaip lygiavertis edukacinis indėlis į mokinių saviraiškos stiprinimą (Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija, 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija). Neformaliojo vaikų švietimo 

programų skirstymu į dvi grupes – formalųjį švietimą papildantį ugdymą (FŠPU) ir  neformalųjį vaikų 

ugdymą (NVU) – siekiama atskleisti jų specifiką, išskiriant esminius tų programų rengimo, vykdymo 

ir kokybės užtikrinimo svertus, gausinti jų įvairovę, vis didesniam vaikų skaičiui užtikrinant galimybę 

pasirinkti dalyvauti poreikius atitinkančiose veiklose. Tai kardinaliai keičia pasirenkamojo 

(neformaliojo) ugdymo horizontą, vaiko kompetencijų ugdymą, o kartu ir ugdymo technologijas. 

Remiantis ugdymo proceso muzikos (meno) mokyklose organizavimo gairėmis, 

perteiktomis Rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo 

ir įgyvendinimo 1 priede (2015),  kiekviena muzikos (meno) mokykla turi galimybes rengti formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas (pradinio ir pagrindinio ugdymo, išplėstinio/tikslinio 

ugdymo, profesinės linkmės modulio, kryptingo meninio ugdymo)  ir neformaliojo vaikų ugdymo 

menines programas (ankstyvojo ugdymo, mėgėjų/meninės saviraiškos/neformaliojo ugdymo).  

Tačiau ugdymo programas Lietuvos muzikos mokyklose analizavusi G. Gabnytė (2016) 

nustatė, kad:  

• didesnėje dalyje mokyklų ugdymas grindžiamas standartais, tinkamais būsimojo muziko 

profesionalo rengimui. Tai reiškia, kad aukštą muzikinį profesionalumą deklaruojantys 

standartai priimtini tik siauram ugdytinių ratui – itin gabiems muzikai vaikams, ugdymo 

procese pasigendama besimokančiųjų įvairovės pripažinimo;  

• pasigendama pagal skirtingus mokinių meninius poreikius ir galimybes diferencijuotų ugdymo 

programų, todėl mažumos poreikius ir interesus atitinkantys reikalavimai taikomi daugumai 

besimokančiųjų;  

• didesnėje dalyje muzikos mokyklų reiškiasi dešimtmečiais nekintantis ugdymo turinys arba 

jomis apskritai nesinaudojama, nes jos nėra parengtos; pavyzdžiui, fortepijono programos 

repertuaras beveik nepasikeitęs nuo 1972 m. (sudarytojai V. Gaidamavičius ir A. Jurgelionis);   

• parinkdami mokomąjį repertuarą, pedagogai vis dar vadovaujasi „tradiciniu“ požiūriu: 

apibrėžtam ugdymo rezultatui siekti (muzikos atlikimo meninei kokybei išgauti) būtinas 

kryptingas, tikslingai specifiniams profesiniams gebėjimams lavinti repertuaro mokymas(is), 

todėl ugdytinio gebėjimai nukreipti siaura mokėjimų požiūriu kryptimi;  

• daugumos mokyklų ugdymo turinyje atspirties tašku tebelieka akademinės muzikos pavyzdžiai; 

siekis atsižvelgti į šiandieninius, naujus mokinio meninės muzikinės veiklos poreikius, 

parenkant jam patrauklios, aktualios muzikos pavyzdžių reiškiasi tik pavieniais atvejais; 
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• ugdymo programos, skirtos mokyti improvizacijos, kompozicijos, aranžuotės, skaitymo iš natų, 

trečiojo muzikos instrumento, taip pat integruoti ir kūrybiniai meninio ugdymo projektai, 

iliustravimas, akompanavimas iki šiol dar nėra kiekvienos mokyklos realybė.       

Kaip teigia A. Krikščiūnaitė (2018), atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu (nuo 

1990 m. iki šiandien) daugiau nei penkis dešimtmečius skaičiuojančios vaikų muzikos (meno) 

mokyklos liko iš esmės nepakitusios savo ugdymo turiniu (ko ir kaip mokyti) ir principais. Tokiose 

mokyklose iki šiol taikoma vertinimo sistema taip pat neatitinka neformaliojo vaikų švietimo ir 

muzikos ugdymo specifikos. 

Remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą papildančio ugdymo 

programų rengimo ir įgyvendinimo (patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48), Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių meno mokykla, 

atsižvelgdama į mokinių meninius poreikius, gebėjimus ir mokyklos galimybes parengė mokyklos 

lygmens ugdymo programų ir visų mokomųjų dalykų aprašus, suplanavo programos įgyvendinimo 

etapus ir priemones (Grigiškių meno mokyklos veiklos programa 2019 metams).  

Grigiškių meno mokykloje vykdomų  ugdymo programų aprašas skirtas  tobulinti 

pasirenkamojo (neformaliojo) meninio ugdymo kokybę, apibrėžti programos turinį, planuoti jo 

įgyvendinimo procesą ir priemones, parengiant konkrečių meninio ugdymo programų (muzikos, 

dailės, šokio) ir dalykų (branduolio ir laisvai pasirenkamų) aprašus, įvardijant mokinių meninės 

veiklos būdus ir tikslus, dalyko turinį (temas), rekomenduojamą mokinio repertuarą, pažangos ir 

pasiekimų vertinimo kriterijus. 

Pažymėtina, kad dalykų aprašuose rekomenduojamos temos ir mokinių repertuaras 

atspindi ne tik meninio ugdymo diferencijavimą ir individualizavimą mokykloje, bet ir įvairių žanrų 

bei stilių įvairovę. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas konkretizuojamas pagal detalius 

pasiekimų vertinimo požymius ir lygius (minimalus būtinas, vidutinis, aukštas). Dalyko turiniui 

įgyvendinti pateikiamas rekomenduojamos pagrindinės ir metodinės (pedagoginės)  literatūros 

sąrašas. Meno dalykų aprašai, repertuaro parinkimo kriterijai atspindi ugdymo, vykdomo Grigiškių 

meno mokykloje, specifiškumą ir išskirtinumą. Todėl pateikiama mokyklos lygmens ugdymo 

programa vertintina kaip unikali. 

Tikimės, kad Grigiškių meno mokyklos mokytojų bendruomenė, būdama atvira 

naujovėms, plėtos inovatyvių pedagoginių idėjų, jų įgyvendinimo ir gerosios patirties sklaidą, o 

bendromis pastangomis parengtas mokyklos ugdymo programų aprašas taps dar viena iš vizitinių 

mokyklos kortelių. 

Mokyklos direktorė 

Programos  rengimo grupės pirmininkė 
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SĄVOKOS IR TERMINAI 
 

Ankstyvojo ugdymo programos paskirtis – atskleisti kūrybinius vaiko gebėjimus ir prigimtines 

menines galias. 

Formalųjį švietimą papildantis ugdymas (FŠPU) organizuojamas tik pagal ilgalaikes akredituotas 

programas dirbančiose neformaliojo švietimo mokyklose, pvz., muzikos, dailės, menų, sporto ir pan. 

Jų veikla organizuojama ir plėtojama teisinių aktų pagrindu, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu (2011) ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (2012). Rekomenduojama meno krypties 

FŠPU programos trukmė – 4 metai, ugdymo apimtis 6-12 val./sav. Pradinio šokio FŠPU programos 

trukmė – 3 metai. 

FŠPU paskirtis – sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti 

asmeniui papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų. FŠPU programos Grigiškių meno 

mokykloje:    • pradinio muzikos FŠPU programa;  pagrindinio muzikos FŠPU programa;    • pradinio 

dailės FŠPU programa; pagrindinio dailės FŠPU programa;    • pradinio šokio FŠPU programa; 

pagrindinio šokio FŠPU programa. 

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, 

vertybinių nuostatų visuma. 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi. 

Mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo programas. 

Meno mėgėjų (meninės saviraiškos/neformaliojo ugdymo programos) paskirtis –  per pasirinktas 

veiklas ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas. 

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos 

poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais (LR Švietimo įstatymas, 2011, Žin., 2011-

03-31, Nr. 38-1804, 15 str.); ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas 

bendrąsias kompetencijas (Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 

V- 554 redakcija). Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklos ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliajam vaikų 

švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas, kurį vykdo muzikos, dailės, 

kitos menų ir sporto mokyklos. Tradiciškai NVŠ programos trukmė – 1 metai, ugdymo apimtis – 2-

4 val./sav. 

Profesinės linkmės modulio paskirtis – gabiems ir itin gabiems vaikams sudaryti galimybes ir 

sąlygas ryškius muzikinius ir dailės gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti muzikinę ir dailės, asmeninę, 

socialinę ir kitas kompetencijas. 

Pasirenkamasis (neformalusis) ugdymas –  mokinių individualių pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikių tenkinimas meno, sporto, kalbų, technikos ir kitokio profilio mokyklose, 

kursuose, būreliuose (Bitinas, 2011, p. 32). Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje (2012) sąvoką 

neformalusis vaikų švietimas siūloma keisti terminu „pasirenkamasis vaikų ugdymas“. Šio tyrimo 

ataskaitoje sąvokos  „neformalusis ugdymas“ ir „pasirenkamasis ugdymas“  vartojamos sinonimiškai. 

Rekomendacijos dėl meninio FŠPU programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtintos Švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl rekomendacijų dėl meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo patvirtinimo“ 1 priedas. 

Tęstinio  ugdymo programos paskirtis – plėtoti vaiko pasirinktą meninę raišką ir meno bei kultūros 

pažinimą, lavinti kūrybinius gebėjimus (baigusiems pradinį ir pagrindinį).  

Ugdymas – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant. 
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BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokyklos pavadinimas – Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla (toliau-

Mokykla). 

2. Mokyklos kodas 191818093. 

3. Mokyklos teisinė forma –  biudžetinė įstaiga. 

4. Mokyklos savininkė Vilniaus miesto savivaldybė. 

5. Mokyklos adresas – Pašto g. 10, Grigiškės, Vilnius LT-27105. 

6. Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo/ugdymo mokykla ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokykla (FŠPU). 

7. Mokymosi formos: 

7.1. grupinio mokymosi 

7.2. individualuas mokymosi   

8. Ugdymo programa parengta vadovaujantis rekomendacijomis dėl meninio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48, Bendrųjų iš 

valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 

ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-

1214 redakcija), Vaikų neformaliojo švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija), Mokyklos nuostatais, 

patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2007 m. spalio 

18 d. įsakymu Nr. A500-1270-(1.2-KSD-1), mokyklos 2018-2019 mokslo metų ugdymo plano 

projektu. 

9. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

apibrėžtas sąvokas. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (2011) vartojamą sąvoką „neformalusis 

vaikų švietimas“ siūloma keisti sąvoka „pasirenkamasis vaikų ugdymas“ – mokinių individualių 

pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos (savęs įtvirtinimo veikloje) poreikių tenkinimas meno mokykloje. 

  

 

PROGRAMŲ PASKIRTIS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR RENGIMO PRINCIPAI 

 

10. Meninių FŠPU programų paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemiškai plėtoti pagal 

bendrojo ugdymo programas besimokančių vaikų ir jaunimo iki 19 metų (specialiųjų poreikių – iki 

21 metų) muzikos, dailės, šokio kompetencijas ir suteikti asmeniui papildomų dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų. 

10.1. Ankstyvojo ugdymo programos paskirtis – atskleisti kūrybinius vaiko gebėjimus ir 

prigimtines menines galias. 

10.2. Tęstinio  ugdymo programos paskirtis – plėtoti vaiko pasirinktą meninę raišką ir meno 

bei kultūros pažinimą, lavinti kūrybinius gebėjimus (baigusiems pradinį ir pagrindinį).  

10.3. Profesinės linkmės modulio paskirtis – gabiems ir itin gabiems vaikams sudaryti 

galimybes ir sąlygas ryškius muzikinius ir dailės gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti muzikinę ir dailės, 

asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas. 

10.4. Meno mėgėjų/meninės saviraiškos/neformaliojo ugdymo programos paskirtis –  per 

pasirinktas veiklas ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias 

kompetencijas. 
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11. Programų tikslas – nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių prigimtinius meninius 

gebėjimus ir asmenines galias, suteikti muzikos, dailės, šokio ir bendrųjų kompetencijų, kurių reikia 

produktyviam dalyvavimui šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime ir pasirenkant profesiją. 

12. Programų uždaviniai: 

12.1. plėtoti mokinių gebėjimus, kūrybiškumą, muzikos, dailės ir šokio raiškos įgūdžius; 

12.2. ugdyti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas – 

žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, priartinant programos turinį prie gyvenimo aktualijų;  

12.3. užtikrinti galimybę mokiniui, atsižvelgiant į jo poreikius, iš dalies pasirinkti programos 

turinį. 

 13. Programų rengimo principai: 

13.1. individualizavimo – orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus, 

individualią gabumų raidą; 

13.2. šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės; 

13.3. kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, atsakomybės 

už savo mokymąsi prisiėmimas, taip pat meninės raiškos pasiekimų pristatymo visuomenei 

gebėjimai. 

 

VYKDOMOS PROGRAMOS, JŲ SANDARA IR ĮGYVENDINIMAS 

 

14. Programų turinys orientuojamas į mokinio amžių atitinkančių ir visuomenės kaitą 

atliepiančių kompetencijų ugdymą. Ugdymo turinys konkretinamas, išskiriant kiekvienos Programos 

ugdymo turinio dalykus. 

      15.  Mokykla vykdo šias Programas: 

15.1. pradinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo  programa;  

15.2. pagrindinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo  programa; 

15.3. pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo  programa; 

15.4. pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

15.5. pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

15.6. pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

15.7. ankstyvojo muzikos neformaliojo ugdymo (ritmikos) programa; 

15.8. tęstinio muzikos neformaliojo ugdymo programa; 

15.9. meno mėgėjų neformaliojo ugdymo programa. 

 16. Tos pačios krypties Programos yra tarpusavyje susijusios, ir viena kitą papildo. 

17. Pagrindinio muzikos, šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo  programą 

mokykloje siūloma įgyvendinti, kai mokykloje įgyvendinama pradinio tos pačios krypties 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programą siūloma įgyvendinti, kai mokykloje yra pradinio dailės 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa arba kita dailės neformaliojo vaikų 

švietimo programa. 

18. Programas sudaro branduolio dalykai ir pasirenkamieji dalykai. Branduolio dalykuose 

numatytas ugdymo turinys glaudžiai siejasi tarpusavyje ir su pasirenkamaisiais dalykais. 

 19. Branduolio dalykai yra privalomi, pasirenkamieji dalykai, kuriuos, atsižvelgdama į 

mokinių poreikius ir mokyklos galimybes, siūlo mokykla – neprivalomi. 

 20. Branduolio ir pasirenkamiesiems dalykams skiriamos valandos numatomos mokyklos 

ugdymo plane.  
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 21. Mokiniui pabaigus pradinio muzikos, dailės, šokio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programą ir įvertinus jo mokymosi pažangą, mokykla sprendžia dėl jo galimybių tęsti 

ugdymąsi pagal atitinkamą pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo  programą. 

 22. Ugdymo procesas organizuojamas, atsižvelgiant į mokinių amžiaus raidos ypatumus, 

asmeninius gebėjimus ir poreikius. 

23. Atsižvelgiant į mokinio mokymosi pasiekimus ir gebėjimus, gali būti koreguojama 

ugdymosi pagal jo pasirinktą Programą trukmė ir ugdymo turinys.  

 24. Programai įgyvendinti sudaromos mokinių ugdymo grupės, ugdymas organizuojamas 

grupėje. Atskiriems dalykams mokyti grupės gali būti dalijamos į pogrupius arba vaikas ugdomas 

individualiai. Prireikus gali būti sudaromos mobilios mokinių ugdymosi grupės. 

25. Visos programos, atsižvelgiant į turimas lėšas ir kitas mokyklos galimybes, gali būti 

įgyvendinamos ir kūrybinių stovyklų, plenerų, projektų, konkursų, pažintinės-edukacinės veiklos ir 

pan. metu.  

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

26. Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas individualios pažangos vertinimo 

principu, lyginami mokinio pasiekimai su ankstesniaisiais.  

27. Dėmesys kreipiamas nebe į ugdytinių galutinius, akademinius rezultatus, bet į patį 

mokymosi procesą, kuris šiuolaikinio ugdymo kontekste tampa proceso pasekme, atsisakant poreikio 

rezultatą matyti kaip ugdymo(si) tikslą. 

         28. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, vertinimas traktuojamas kaip 

skatinantis ir motyvuojantis tobulinti muzikos ugdymo procesą, padedantį kiekvienam mokiniui 

sėkmingai įsitraukti į jį ir jame aktyviai dalyvauti. 

         29. Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas nuolatiniu stebėjimu, reflektavimu ir 

pozityviu grįžtamuoju ryšiu. 

         30. Mokinių ugdymo pažangai vertinti rekomenduojama taikyti ir derinti šiuos vertinimo 

metodus: formuojamąjį, diagnostinį ir apibendrinamąjį. Pasirinkti vertinimo rezultatų fiksavimo 

būdai ar skalė (aprašomasis vertinimas, dešimtbalė skalė ar kt.).  

             31. Formuojamasis vertinimas atliekamas žodžiu, komentaru nuolat, bendradarbiaujant 

mokiniui ir mokytojui ir nesiejamas su pažymiu, siekiama pastiprinti daromą pažangą, numatyti 

perspektyvą, skatinti mokinį analizuoti savo pasiekimus ir kelti meninio ugdymosi motyvaciją. 

32. Diagnostinis vertinimas taikomas, siekiant išsiaiškinti mokinio tam tikro ugdymosi 

laikotarpio pasiekimus ir pažangą. Vertinami mokinių ugdymo pasiekimai, kūrybinis rezultatas pagal 

mokyklos nustatytą tvarką ir kriterijus.  

33. Apibendrinamasis vertinimas taikomas baigus ugdymo metus (pusmetį) ir (arba) visą 

programą. 

34. Rekomenduojama taikyti kaupiamojo vertinimo tipą, kai, orientuojantis į ugdymo(si) 

laikotarpio pradžioje numatytus ugdymo(si) tikslus, apibendrinami diagnostinio vertinimo rezultatui, 

mokinio pasirengimas ugdomajai veiklai, aktyvumas, reflektavimas, savarankiškumas, dalyvavimas 

renginiuose, projektuose ir pan.  

35. aikomos įgytų gebėjimų patikrinimo formos (koncertai, parodos, peržiūros, įskaitos, 

egzaminai ir kt.) pagal mokyklos nustatytą tvarką ir kriterijus: 

35.1. Kontrolinė pamoka (įskaita) – uždara mokinio žinių, įgūdžių ir gebėjimų 

patikrinimo forma. Kontrolinę pamoką stebi ir vertina dalyko mokytojas ir vienas ar keli tai pačiai 

metodinei grupei priklausantys mokytojai. 

35.2. Akademinis koncertas –  atvira (vieša) mokinio žinių, gebėjimų ir įgūdžių 

patikrinimo forma. Akademiniame koncerte gali dalyvauti mokinio tėvai, artimieji, draugai, kiti 
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pedagogai. Akademinį koncertą stebi ir vertina metodinės grupės pirmininkas, dalyko mokytojas, kiti 

metodinės grupės mokytojai. 

35.3. Egzaminas – mokinio žinių, įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo forma,  vykdomas 

keliamosios ar baigiamosios klasės mokslo metų pabaigoje. Baigiamą egzaminą stebi ir vertina 

direktoriaus įsakymu sudaryta baigiamo egzamino vertinimo komisija. 

36. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas fiksuojamas Muzikos mokyklos pažymių 

knygelėje arba el. dienyne. 

37. Vaikui mokantis pagal pradinio muzikos, dailės ar šokio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas nerekomenduojama taikyti vertinimo pažymiais sistemos.  

38. Mokinių pažangą ar mokymo(si) sunkumus, tolesnio mokymosi galimybes dalyko 

mokytojas aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais).  

39. Asmeniui, baigusiam Programą, išduodamas pažymėjimas (mokyklos pažyma, kurioje 

įrašoma, kokių dalykų mokinys mokėsi,  jų įvertinimas bei valandų skaičius).  
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MUZIKA 

 

PROFESINĖS LINKMĖS MUZIKOS UGDYMO MODULIO APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Profesinės linkmės muzikos ugdymo modulio aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

profesinės linkmės muzikos ugdymo modulio (toliau – Modulis) organizavimo tvarką. 

2. Aprašas taikomas mokykloms, vykdančioms pradinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo ir pagrindinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo  programas 

(toliau – Mokykla). Modulis skirtas aukštą mokymosi motyvaciją turintiems gabiems ir itin gabiems 

muzikai mokiniams. 

3. Modulio tikslas – gabiems ir itin gabiems muzikai mokiniams sudaryti galimybes ir 

sąlygas plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, suteikti kompetencijų, kurių reikia 

produktyviam dalyvavimui šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime ir pasirenkant profesiją. 

4. Modulio uždaviniai: 

4.1. diegti naują gabių ir itin gabių vaikų mokymo būdą ir suteikti muzikinę kompetenciją; 

4.2. laiduoti muzikinių gebėjimų, žinių perimamumą ir dermę;  

4.3. mažinti profesinės linkmės muzikos ugdymo regioninius skirtumus ir sudaryti 

mokiniams daugiau galimybių rinktis tolesnes studijas. 

5. Apraše vartojamos sąvokos: 

Profesinės linkmės muzikinis ugdymas –  pagal neformaliojo švietimo ar formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programą vykdomas ugdymas, skirtas mokiniams, siekiantiems 

muzikinės kompetencijos ir tolesnio mokymosi pagal meno studijų srities  programas. 

Profesinės linkmės muzikos ugdymo modulis – profesinės linkmės ugdymo programas 

papildanti gabiems ir itin gabiems mokiniams skirta programos dalis, kurios struktūrinių dalių 

įgyvendinimas tiesiogiai siejamas su mokinių amžiumi. 

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 

1991, Nr.23-593; 2003, Nr.63-2853) apibrėžtas sąvokas. 

 

II. MODULIO SANDARA  

 
6. Modulį sudaro muzikos ugdymo branduolys ir kintamoji muzikos ugdymo dalis. 

7. Muzikos ugdymo branduolį sudaro pasirinktas muzikavimo dalykas ir būtinų bendrųjų 

muzikinių gebėjimų ugdymo dalykai. 

8. Mokiniams rekomenduojama rinktis šiuos  muzikos muzikavimo dalykus:  

8.1. fortepijono; 

8.2. styginių instrumentų: smuiko, alto, violončelės, kontraboso, arfos, klasikinės gitaros; 

8.3. pučiamųjų instrumentų: fleitos, obojaus, klarneto, trimito, saksofono, trombono, tūbos 

ir eufonijos; 

8.4. mušamųjų instrumentų; 

8.5. lietuvių liaudies instrumentų: kanklių, birbynės; 

8.6. akordeono;  

8.7. dainavimo (chorinio, solinio). 

9. Kitą muzikos ugdymo branduolio dalį sudaro būtinų bendrųjų muzikinių gebėjimų 

ugdymo dalykai: 
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9.1. solfedžio;  

9.2. bendras fortepijonas. 

10. Kintamoji muzikos ugdymo dalis apima pasirenkamuosius muzikos ugdymo dalykus 

(muzikos istorija, partitūrų skaitymas, kamerinis muzikavimas, orkestrinis muzikavimas, 

akompanavimas, muzikinės technologijos ir kt.). Kintamoji dalis gali būti įgyvendinama ir per kitas 

Mokykloje vykdomas Modulį papildančias ugdymo programas. 

11. Modulio dalykų sandara yra vientisa, ją sudaro: 

11.1. muzikavimas (skambinimas/ grojimas/ dainavimas); 

11.2. muzikinės kalbos suvokimas ir praktika (muzikos klausymas, muzikinės kalbos 

elementų bei muzikinių struktūrų suvokimas, mokėjimas ir atpažinimas atliekamuose kūriniuose ar 

skaitomuose nežinomuose tekstuose);  

11.3. muzikiniai pasirodymai (dalyvavimas koncertuose, konkursuose, festivaliuose, kiti 

muzikiniai pasirodymai mokyklinėje ir nemokyklinėje aplinkoje). 

12. Atskiriems Modulio muzikavimo dalykams nustatomi šie specifiniai reikalavimai: 

12.1. alto muzikavimo dalyko mokoma nuo 6 klasės,  kontraboso muzikavimo dalyko 

mokoma nuo I gimnazijos klasės; 

12.2. aprašo 8.3 punkte nenurodyti kiti pučiamieji instrumentai mokiniams siūlomi, jeigu 

šalyje yra galimybė šių instrumentų tolesnėms studijoms; 

12.3. bendro fortepijono mokymas numatomas Aprašo 8.2–8.8 punktuose nurodytiems 

muzikavimo dalykams; 

12.4. muzikavimo dalyko ir antrojo muzikos instrumento ugdomąją veiklą sudaro 

individualios pamokos. Solfedžio ir kintamosios muzikos ugdymo dalies dalykų ugdomąją veiklą 

sudaro  grupinės pamokos. Rekomenduojamas mokinių skaičius grupėje – ne mažesnis negu 5; 

12.5. jeigu iš Modulį lankančių mokinių nesusiformuoja jų amžių atitinkanti solfedžio grupė, 

dalykas gali būti įgyvendinamas per kitas Mokykloje vykdomas programas. 

 
III. MODULIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS 

 
13. Modulį įgyvendinanti Mokykla turi atitikti šiuos kriterijus: 

13.1. mokyklos mokytojai privalo turėti kvalifikaciją, reikalingą pasirinktoms muzikavimo 

ir kitiems Modulio dalykams įgyvendinti; 

13.2. profesinės linkmės muzikinį ugdymą pasirinkę mokiniai privalo mokytis visų muzikos 

ugdymo branduolio dalykų; 

13.3. profesinės linkmės muzikinį ugdymą pasirinkusių mokinių amžius Mokykloje neturi 

skirtis daugiau negu dvejais metais nuo šių mokinių amžiaus bendrojo ugdymo mokyklos 

atitinkamoje klasėje; 

13.4. mokykla privalo turėti bazę teoriniam ir praktiniam mokymui bei muzikinių 

pasirodymų organizavimui; 

13.5. mokykloje turi veikti muzikavimo dalyką atitinkantys meno kolektyvai, užtikrinantys 

galimybę mokytis kamerinio ir orkestrinio muzikavimo ar chorinio dainavimo; 

13.6. mokyklos mokiniai turi reguliariai pasirodyti atitinkamo muzikavimo dalyko 

konkursuose ir festivaliuose ne žemesnėje kaip profesinio meistriškumo kategorijoje; 

14. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija koordinuoja ir organizuoja Modulio 

įgyvendinimą. 

15. Įgyvendinant Modulį šalies lygiu gali būti organizuojamas mokymosi pasiekimų 

vertinimas (konkursai, festivaliai, meistriškumo pamokos ir pan.). 
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16. Modulis įgyvendinamas pagal Mokyklos vadovo patvirtintą ugdymo planą. Ugdymo 

planas nustato pasirinktus muzikavimo dalykus, būtinus bendrųjų muzikinių gebėjimų ugdymo 

dalykus, kintamuosius muzikos ugdymo dalykus, mokinių dalijimą į grupes, mokomiesiems 

dalykams skirtų individualių ir grupinių pamokų skaičių. Ugdymo planas rengiamas pagal Aprašo 

priede pateikiamą Profesinės linkmės muzikos ugdymo modulio ugdymo plano lentelę. Ugdymo 

plane turi būti numatoma koncertmeisterio 0,5–1 savaitinė valanda Aprašo 8.2.–8.8. punktuose 

nurodytiems muzikavimo dalykams. 

17. Modulio dalykų programas rengia dalyko mokytojas, vadovaudamasis aprašu. 

Programas tvirtina mokyklos direktorius. 

18. Siekiantis mokytis Modulio, mokinys (mokinys nuo 14 iki 16 metų turi turėti tėvų arba 

rūpintojų sutikimą) arba mokinio tėvai arba globėjai (jei mokinys neturi 14 metų), Mokyklos 

direktoriui pateikia prašymą nurodydami, kokių muzikavimo ir kitų mokomųjų dalykų  norėtų 

mokytis.  

19. Modulį įgyvendinanti Mokykla Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, 

Nr.74-2262) ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka sudaro mokymo sutartį su 

mokiniu. 

20. Modulio mokymo apskaita tvarkoma  dienynuose mokyklos nustatyta tvarka. 

 

 

PRADINIO MUZIKOS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

 UGDYMO PROGRAMA 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pradinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (toliau – Programos) 

paskirtis – užtikrinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybę. 

2. Programos trukmė – 4 metai. 

3. Rekomenduojamas vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. 

4. Programai įgyvendinti rekomenduojama mokymosi aplinka ir mokymosi priemonės: 

4.1. mokinio pasirinktas muzikos instrumentas, fortepijonas arba pianinas, garso klausymosi 

įranga, metronomas, kompiuteris su interneto prieiga; 

4.2. grupinių užsiėmimų patalpose – fortepijonas ar pianinas, lenta (interaktyvi lenta, vaizdo 

projektorius), garso klausymosi įranga; 

4.3. pageidautina informacinių technologijų klasė su interneto prieiga, programine bei garso 

įrašymo ir transliavimo įranga. 

 

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA IR DERMĖ SU KITOMIS 

MUZIKOS UGDYMO PROGRAMOMIS 

 

5. Programos tikslas – suteikti mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir 

įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų. 

5. Programos uždaviniai:  

5.1. plėtoti mokinių meninius ir kūrybinius gebėjimus; 

5.2. sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias muzikos 

ugdymo formas; 

5.3. formuoti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis; 

5.4. tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą. 
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6. Programos branduolį sudaro šie dalykai:  

6.1. muzikavimas; 

6.2. solfedžio;  

6.3. ansamblis (vokalinis, instrumentinis, kamerinis, duetas, trio, kvartetas) arba antrasis 

muzikos instrumentas arba choras, kuriuos siūlo mokykla, atsižvelgdama į muzikavimo dalyko turinį. 

7. Mokiniui privalomi yra trys branduolio dalykai. Pasirenkamuosius dalykus (pvz., ritmika, 

kompiuterinis muzikos raštingumas, improvizacija, orkestras ir kt.) siūlo mokykla.  

8. Siekiant Programos dermės su kitomis muzikos krypties programomis, programos trukmė, 

dalyvių amžius, rengimo principai ir uždaviniai, struktūra, mokymosi formos, muzikos instrumentų 

sąrašas, branduolio dalykų uždaviniai, veiklos sritys, mokinių pasiekimai siejami su specializuoto 

ugdymo krypties programa  (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu 

programa), profesinės linkmės muzikos ugdymo moduliu, pradinio ugdymo muzikos dalyko bendrąja 

programa; 

Programą baigusiems mokiniams rekomenduojama muzikinį ugdymą tęsti, renkantis 

pagrindinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, kitą muzikos neformaliojo 

vaikų švietimo programą; profesinės linkmės muzikos ugdymo modulį, specializuoto ugdymo 

krypties programą (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą).  

 

 

PAGRINDINIO MUZIKOS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

 UGDYMO PROGRAMA 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pagrindinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (toliau – 

Programos) paskirtis – užtikrinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybę.  

2. Programą rekomenduojama rinktis mokiniams, baigusiems pradinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programą. 

3. Programos trukmė – 4 metai. 

4. Rekomenduojamas vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. 

5. Programai įgyvendinti rekomenduojama mokymosi aplinka ir mokymosi priemonės: 

5.1. mokinio pasirinktas muzikos instrumentas, fortepijonas arba pianinas, garso klausymosi 

įranga, metronomas, kompiuteris su interneto prieiga; 

5.2. grupinių užsiėmimų patalpose – fortepijonas ar pianinas, lenta (interaktyvi lenta, vaizdo 

projektorius), garso klausymosi įranga; 

5.3. pageidautina informacinių technologijų klasė su interneto prieiga, programine bei garso 

įrašymo ir transliavimo įranga. 

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA IR DERMĖ SU KITOMIS 

MUZIKOS UGDYMO PROGRAMOMIS 

6. Programos tikslas – sistemiškai plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti 

muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.  

7. Programos uždaviniai: 

7.1. sudaryti mokiniams galimybę plėtoti jų poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus 

atitinkančias muzikos ugdymo formas; 

7.2. gilinti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis; 

7.3. tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą. 
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8. Programos branduolį sudaro šie dalykai:  

8.1. muzikavimas; 

8.2. solfedžio; 

8.3. muzikos istorija; 

8.4. ansamblis arba antrasis muzikos instrumentas arba choras, kuriuos siūlo mokykla, 

atsižvelgdama į muzikavimo turinį. 

9. Mokiniui privalomi yra keturi branduolio dalykai. Pasirenkamuosius dalykus (pvz., 

kompiuterinis muzikos raštingumas, improvizacija, orkestras ir kt.) siūlo mokykla.  

10. Siekiant užtikrinti Programos dermę su kitomis muzikos krypties ugdymo programomis, 

programos trukmė, dalyvių amžius, rengimo principai ir uždaviniai, struktūra, mokymosi formos, 

muzikos instrumentų sąrašas, branduolio dalykų uždaviniai, veiklos sritys, mokinių pasiekimai 

siejami su specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su muzikos 

ugdymu) programa, profesinės linkmės muzikos ugdymo moduliu, pagrindinio ugdymo muzikos 

dalyko programa. 

Programą baigusiems mokiniams rekomenduojama tęsti muzikinį ugdymą, renkantis 

profesinės linkmės / tęstinio/išplėstinio/tikslinio muzikos ugdymo programą, specializuoto ugdymo 

krypties muzikos programą (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą) ar 

muzikos neformaliojo vaikų švietimo programą. 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

PROFESINĖS LINKMĖS FORTEPIJONAS 

Fortepijono specialybės mokiniams 

 

Dalyko programa 

PRADINIO  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (2012) ir 

Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo (2015) 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 3 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Fortepijono dalyko mokytojai 

 

Fortepijono dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti galimybes ir sąlygas gabiems ir itin 

gabiems mokiniams plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti muzikinę, 

asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas (Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 2012) 
 

Dalyko anotacija 

Lietuvos muzikos (meno) mokyklose  plačiausiai vykdomas pradinis ir pagrindinis muzikinis 

ugdymas, reglamentuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo programų (Rekomendacijos dėl meninio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, 2015). Tačiau iki šiol 

nėra diferencijuojamos skirtingų gebėjimų mokinių (gabių ir itin gabių arba vidutinių gabumų, 

mažiau talentingų vaikų) ugdymo programos. Manytina, kad muzikos (meno) mokyklose aukštą 

muzikinį profesionalumą deklaruojantys reikalavimai, ugdymo turinys, repertuaras labiau tinka 

muzikui profesionalui ugdyti (Gabnytė, 2016), todėl daugumos (vidutinių gebėjimų) ir mažumos 

(gabių ir itin gabių vaikų) poreikius ir interesus atitinkantys reikalavimai taikomi visiems 

besimokantiesiems. Išryškinus pasirenkamojo muzikos ugdymo įvairovę – būsimųjų muzikų 

profesionalų ir nesiekiančiųjų profesionalo karjeros mokinių kryptingo ugdymo(si) tikslus ir 

programas – atsiranda praktinė galimybė mokiniui (jų tėvams) apsispręsti, ko ir kaip reikia mokytis, 

atsižvelgiant į skirtingus šiandienos mokinių meninius poreikius ir sugebėjimus.  

Ugdymo praktikoje nesiekiančių muzikų profesionalų išsilavinimo vaikų  ir itin ryškiais gabumais 

pasižyminčių mokinių (jie sudaro nedidelę dalį besimokančiųjų) muzikinis ugdymas 

„niveliuojamas“, neatliepia skirtingų ugdytinių gebėjimų ir ugdymosi tikslų rekomenduojamo 

repertuaro, atliekamų kūrinių ir skiriamų valandų užsiėmimams, įgytų gebėjimų patikrinimo 

formų,  taip pat atliekamos muzikos stilių ir žanrų įvairovės, pažangos ir pasiekimų vertinimo 

kriterijų prasme. Būtent repertuaro parinkimo kriterijai, mokymo turinio apimtys, vertinimo 

kriterijai ir formos turėtų atspindėti įvairių muzikos ugdymo programų specifiškumą ir 

išskirtinumą. 

Pažymėtina, kad galimybes rengti įvairias muzikos ugdymo programas turi kiekviena muzikos 

(meno) mokykla, remiantis ugdymo proceso organizavimo gairėmis, perteiktomis Rekomendacijų 

dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo 1 priede 

(2015).  
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Profesinės linkmės modulio fortepijono dalyko paskirtis – plėtoti ryškius gabių ir itin gabių 

mokinių muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti muzikinę, asmeninę, socialinę ir kitas 

kompetencijas (Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 2012). 

Dalyko uždaviniai: 1) atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį mokinio 

muzikalumą; 2) formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 3) pažinti 

muzikinės kalbos priemones; 4) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius 

gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Fortepijono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

Profesinės linkmės modulio fortepijono dalyko išskirtinumas – apibrėžti gabių ir itin gabių 

mokinių muzikinės veiklos būdai ir tikslai (specifinių profesinių gebėjimų lavinimas, muzikos 

atlikėjo įgūdžių formavimas, aukšti profesionalumo, meninio atlikimo kokybės siekiai, 

sudėtingesnis rekomenduojamas repertuaras, jo parinkimo kriterijai, atliekamų kūrinių skaičius per 

mokymosi metus, taip pat intensyvesnė meninė koncertinė veikla (dalyvavimas konkursuose, 

festivaliuose, mokyklos reprezentavimas įvairiuose muzikiniuose ir kultūriniuose renginiuose). 

Greta tradicinio, akademinio muzikui profesionalui ugdyti skirto rekomenduojamo mokinio 

repertuaro ir muzikos žanrų (polifoniniai, stambios formos kūriniai, pjesės, etiudai, ansambliai, 

gamos) pabrėžiama skaitymo iš natų, grojimo iš klausos, transponavimo, melodijos 

harmonizavimo, eskizinio kūrinio mokymosi, ansamblinio grojimo, akompanimento, 

improvizavimo, taip pat moderniosios ir populiariosios muzikos mokymo(si) svarba. 

Siekiant tikslingai lavinti profesinius gebėjimus nuo pirmųjų mokymosi metų profesinės linkmės 

modulio fortepijono dalykui numatytas intensyvesnis mokymasis – 3 valandos per savaitę. 

Baigusiems modulio programas mokiniams rekomenduojama profesionalųjį muzikinį ugdymą 

tęsti, renkantis specialiąsias menų mokyklas arba studijuoti aukštosiose muzikos mokyklose 

(akademijose). 

 

Mokinių pasiekimai 

1. 1. Veiklos sritis – muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, 

naudojant muzikos instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

garso išgavimo principus ar kvėpavimo 

elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos 

faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, 

charakterį, nuotaiką 

2.1.1. Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus 

(motyvas, frazė, sakinys), formą ir naudojamus 

interpretacijos ženklus. 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 

dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, 

dinamikos, artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos 

priemonių atlikimo ypatumus. 
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2. 3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį 

numerį klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio 

aprangai ir elgsenai scenoje; 

3.1.3. mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje 

ir pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, įvertinti savo ir 

kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo 

kriterijus; 

3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir 

klasės draugų grojimą (išskiriant teigiamas ir 

neigiamas atlikimo puses). 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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1 1 1 8-12 4-6 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

2 – 4 1-2 1-2 4-8 4-6 

I pusmetis 

Techninė įskaita (gamos) 

Egzaminas 

2-3 skirtingo žanro 

kūriniai 

II pusmetis 

Techninė įskaita (gamos) 

Egzaminas 

2-3 skirtingo žanro 

kūriniai 
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Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Mažorinės 

Minorinės 

Parengiamieji 

pratimai 

I pusmetis 

C-dur per 2 

oktavas tiesiai 

I pusmetis 

G-dur, e-moll 

 per 2  (arba 4) 

oktavas tiesiai 

I pusmetis 

D-dur, h-moll          

per 4 oktavas 

tiesiai 

II pusmetis 

a-moll (natūrali, 

harmoninė, 

melodine) per 2 

oktavas tiesiai 

II pusmetis 

F-dur, d-moll  

per 4 oktavas 

tiesiai 

II pusmetis 

B-dur , g-moll     

tiesiai per 4 

oktavas 

Chromatinės Tiesiai   Tiesiai 
Per 4 oktavas 

tiesiai 

Arpedžio 3 garsų arpedžio 
3 arba 4 garsų 

arpedžio 
4 garsų arpedžio 

Akordai 3 garsų akordai 
3 arba 4 garsų 

akordai 
4 garsų akordai 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, silpni ir 

patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni ir patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai. 

Kūrinio 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai. 

Kūrinio 

interpretavimas 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai. 

Įtaigus, emocionalus, 

tikslus muzikos 
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interpretavimas su 

ryškiomis klaidomis, 

grojimo technikos 

problemomis. 

stokoja technikos, 

kokybės, stiliaus, 

žanro, formos pojūčio. 

kūrinio 

interpretavimas, 

atskleidžiantis stiliaus, 

žanro ir formos pojūtį. 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje aplinkoje 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni kūrinių viešo 

atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys. 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai  

J. S. Bach „Anos Magdalenos Bach gaidų sąsiuvinis“  

L. Mozart „12 pjesių iš Volfgango Mocarto natų sąsiuvinio“ 

Stambios formos kūriniai 

K.Reinecke Sonatina G-dur op. 127 II d. 

D.Shteibelt Sonatina C-dur I d. 

Pjesės  

B. Bartok „Vaikams“ I-III sąs.  

„Mikrokosmosas“ I sąs.  

I. Berkovič „25 lengvos pjesės fortepijonui“  

W. Gillock „Solo Repertoire for The Young Pianist“  

A. Goedicke „60 lengvų pjesių fortepijonui“ op.36  

A. Gretchaninov  „Vaikų albumas“ op. 98  

J. Haydn Vokiškas šokis G-dur, D-dur 

Menuetas D-dur, Maršas D-dur  
„Fortepijoninio grojimo mokykla“ 

S. Maikapar „Biriulki“ op. 28 

“Miniatiūros” op. 33 

D. Kabalevsky „30 lengvų pjesių: op. 27 
„24 lengvos pjesės“ op. 39  

E. Sigmeister „Fortepijoninės pjesės vaikams“ 

D. Shostachovich  „Vaikų sąsiuvinis“ 

Lietuvių kompozitorių kūriniai  

V. Barkauskas “Fortepijoninės pjesės vaikams“ 

V. Barkauskas (jn.) „Vitražas“ 

V. Bagdonas „Atvažiavo piršlys“ (ansamblis keturioms rankoms) 

B. Dvarionas „Mažoji siuta“ Preliudas a-moll 

O. Narbutaitė Vandens malūnėliai (ansamblis keturioms rankoms) 

S. Vainiūnas „Vaikų kampelis“ 

Etiudai 

H. Berens „50 mažų pjesių fortepijonui be oktavų“ op. 70 

K. Czerny „Rinktiniai etiudai“ (red. H. Hermer) op.138, 261, 599, 821 

„125 pratimų bruožai“ op. 261 

A.Goedicke „60 lengvų pjesių fortepijonui“ op. 39 I sąs. 

E. Gnesina „Fortepijono pradžiamokslis“ 

„Maži etiudai pradedantiesiems“ I sąs. 
“Paruošiamieji pratimai įvairioms fortepijoninės technikoms rūšims“ 

F. Lekupe Pradžiamokslis „25 lengvi etiudai“ op. 17  
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A. Loeschhorn „Rinktiniai etiudai pradedantiesiems“ op.65 

„25 maži etiudai“ 

O. Peterson „Jazz Exercises, Minuets, Etudes & Pieces For Piano" 

L. Schitte „25 maži etiudai“ op. 108 

„25 lengvi etiudai“ op. 160 

Ansambliai 

F. Emonts Having Fun with Black Keys („Europaische Klavierschule“) 

M. Bober Reminiscence. Summer Samba 

K.  Khachaturian Pomidoras (iš baleto „Čipolinas“) 

S.Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai pradedantiesiems 

S. Forster Swannee River 

A. Kučinskas Senas sieninis laikrodis 

W. A. Mozart  Keturi šokiai 

Figaro arija iš operos „Figaro vedybos“ 

M. Schmitz „Lengvos pjesės“ 

R.Vinciguera  Computer Song 

D. Žitkevičienė (aranž.) „Mokytojas ir mokinys“  

D. Uotto Trys paršiukai iš animacinio filmo „Trys paršiukai“ 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach „Anos Magdalenos Bach gaidų sąsiuvinis“ 

Menuetas G-dur 

G. F. Handel Arija d-moll, Menuetai C-dur, d-moll, e-moll,F-dur ,  

Sarabanda d-moll 

L. Mozart „12 pjesių iš Volfgango Mocarto natų sąsiuvinio“ 

W. A. Mozart Menuetai  C-dur, F-dur, G-dur 

G. F. Teleman Pjesės C-dur, D-dur, B-dur, fis-moll (ištrauka iš fantazijos), g-mol, h-

molll 

Sonatinos, variacijos 

L.Beethoven Sonatina G-dur, F-dur 

A. Diabeli Sonatina F-dur op. 168 I d.  

M. Clementi Sonatina C-dur op.36 Nr.1 I d. 

A.Goedicke Tema su variacijomis 

T. Haslinger Sonatina C-dur, a-moll 

W. Mozart Variacijos operos „Užburtoji fleita“ tema 

A. Rowley Sonatina 

F. Spindler Sonatina C-dur  

Pjesės 

B. Bartok „Vaikams“ I-III sąs.  

„Mikrokosmosas“ I sąs.  

I. Berkovich „25 lengvos pjesės fortepijonui“  

W. Gillock „Solo Repertoire for The Young Pianist“  

A. Goedicke „60 lengvų pjesių fortepijonui“ op.36  

A. Gretchaninov  „Vaikų albumas“ op. 98  

J. Haydn Vokiškas šokis B-dur, Es-dur 

Menuetas F-dur, Skerco F-dur 

Z. Kodaji „Vaikiški šokiai fortepijonui“ 

L. C. Daquin Gegutė 

W. A. Mozart Allegro B-dur 

F. Pulenkas Mažasis ratelis 

A. Rowley Stebuklingas ežeras. Nykštukų šalyje 

R. Schuman Albumas jaunimui op. 68 

P. Tchaikovsky Vaikų albumas op. 39 Vieversio daina 
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Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Barkauskas “Fortepijoninės pjesės vaikams“ 

V. Barkauskas (jn.) „Vitražas“ 

V. Bagdonas „Atvažiavo piršlys“ (ansamblis keturioms rankoms) 

B. Dvarionas „Mažoji siuta“ Preliudas a-moll 

O. Narbutaitė Vandens malūnėliai (ansamblis keturioms rankoms) 

A. Rekašius Delfinas. Antelė 

S. Vainiūnas „Vaikų kampelis“ 

Etiudai 

H. Berens „50 mažų pjesių fortepijonui be oktavų“ op. 70 

F. Biurgmuler 25 lengvi etiudai op. 100 

K. Czerny „Rinktiniai etiudai“ (red. H. Hermer) op.138, 261, 599, 821 
„125 pratimų bruožai“ op. 261 

„160 trumpų pratimų“ op.821 

“100 pratimų” op. 139 

A.Goedicke „40 melodinių etiudų“ op. 32 

E. Gnesina „Maži etiudai pradedantiesiems“ II sąs. 

“Paruošiamieji pratimai įvairioms fortepijoninės technikoms rūšims“ 

F. Lekupe Pradžiamokslis „25 lengvi etiudai“ op. 17  

A. Lemuan „50 charakteringų progresyvių etiudų“ op. 37 

A. Loeschhorn „Rinktiniai etiudai pradedantiesiems“ op.65 

O. Peterson „Jazz Exercises, Minuets, Etudes & Pieces For Piano“ 

L. Schytte „25 maži etiudai“ op. 108 

„25 lengvi etiudai“ op. 160 

Ansambliai 

I. Berkovich Fortepijoniniai ansambliai op. 30 

K.  Khachaturan Galopas iš baleto „Čipolinas“ 

S. Joplin Estrados artistas 

S.Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai pradedantiesiems 

M. Glinka Černomoro maršas iš operos „Ruslanas ir Liudmila“ 

P. Tchaikovsky Valsas iš baleto „Miegančioji gražuolė“ 

Gulbių šokis iš baleto „Gulbių ežeras“ 

„Gėlių valsas“  iš baleto „Spragtukas“ 

F. Schubert Ekosezai 

R. Schumann 12 pjesių keturioms rankoms mažiems ir dideliems vaikams op. 85 

J. Straus Polkos 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach „Maži preliudai ir fugos“ Nr.1, 2, 3, 5,6, 8, 10, 12  

J. Chr. Bach Rondo iš koncerto fortepijonui 

G. F. Handel  Sarabanda d-moll, Menuetas d-moll, Paspje A-dur, Menuetas a-moll, 

Fuga G-dur . Fantazija C-dur 

L. Mozart „Natų sąsiuvinis“  

D. Scarlatti Largetto d-moll. Arija d-moll 

Sonatinos, variacijos 

L. van Beethoven Sonatina F-dur. Sonata Nr. 3 C-dur 

M. Clementi Sonatina G-dur op.36 Nr. 2 

D. Cimarosa Sonatina d-moll 

F. Kuhlau  Variacijos G-dur. Sonata A-dur op. 59 Nr. 1 I d. 

W. A. Mozart Variacijos operos „Užburtoji fleita“ tema 

Sonatina Nr. 5 F-dur Nr. 6 C-dur 

Pjesės 

B. Bartok „Vaikams“ I-III sąs.  

„Mikrokosmosas“ I sąs. 
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W. Gillock „Solo Repertoire for The Young Pianist“ . Balete 

J. Haydn „12 lengvų pjesių“  

A. Khachaturian „Vaikų albumas“ I-II sąs. 

V. Klusak Swing 

F. Mendelssohn Daina be žodžių op. 30 Nr. 6 

E. Sigmeister Fortepijoninės pjesės vaikams 

D. Scarlatti Penkios lengvos pjesės 

F. Chopin Pavasaris. Lenkų daina. Polonezas As-dur 

S. Rachmaninov Itališkoji polka 

R. Schumann „Albumas jaunimui“ op.68 Kalėdų senelis. Teatro atgarsiai 

D. Shostakovic Polka iš I baletinės siuitos 

A. Skulte Arijetė 

P. Tchaikovsky  „Vaikų albumas“ op. 39 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

J.Čiurlionytė Etiudas F-dur 

V.Klova „10 pjesių fortepijonui“ 

V. Bartulis Gulbė karalienė iš muzikos spektakliui „Gulbė-karaliaus pati“ 

V. Barkauskas „Paslaptis“ 

V. Barkauskas (jn.) „Vitražas“ 

B. Dvarionas „Mažoji siuita“ Valsai g-moll, a-moll 

Humoreska d-moll 

V. Kuprevičius Mažasis noktiurnas iš baleto „Piemenaitė ir Kaminkrėtys“ 

S. Vainiūnas „Pjesės fortepijonui“. „Vaikų kampelis“ 

Etiudai 

H.Berens 32 rinktiniai etiudai op. 61 ir op. 88  

F. Burgmuller “25 lengvi etiudai“ op.100 Nr.1, 2 

C. Czerny Etiudai op. 599 

A. Lemuan „50 charakteringų progresyvių etiudų“ op. 37 

A. Loeschhorn „Rinktiniai etiudai pradedantiesiems“ op.65 

O. Peterson „Jazz Exercises, Minuets, Etudes & Pieces For Piano“ 

L. Shitte  „25 etiudai“ op. 68  

Ansambliai 

J. S. Bach  Menuetas ir Pokštas iš orkestrinės siuitos Nr.2 

J. Bramhs Lopšinė 

L. van Beethoven Maršas iš muzikos pjesei „Atėnų griuvėsiai“ 

S.Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai pradedantiesiems 

E. Kalman Margaritos ir Luis-Filipo šokis iš operetės „Bajaderė“ 

K. Khachaturian Galopas iš baleto „Čipolinas“ 

F. Lėjus Melodija iš kino filmo „Emmanuelle“ 

W. A. Mozart Don Žuano arija ir menuetas iš operos „Don Žuanas“ 
Maršas iš operos „Figaro vedybos“ 

F. Schubert Trys lendleriai 

M. Schmitz Pjesės keturioms rankoms 

P. Tchaikovsky „Gėlių valsas“  iš baleto „Spragtukas“ 
Valsas iš operos „Eugenijus Oneginas“ 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach  „Maži preliudai ir fugos“ I-II sąs. 

„Prancūziškos siuitos“ c-moll, E-dur  (atskiros dalys) 

„Maži preliudai ir fugos“ I-II sąs. 
„Dvibalsės invencijos“ C-dur, a-moll, E-dur 

Mažoji siuita A-dur 

B. Bartok „Mikrokosmosas“ III sąs. 

M. Glinka Dvibalsės fugos a-moll, C-dur 
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G. F. Handel “12 lengvų pjesių” 

J. Mathesson  Siuita c-moll 

Sonatos, sonatinos, variacijos, rondo 

L. van Beethoven Sonata Nr. 20 op. 49 Nr. 2 II d. 

Šešios lengvos variacijos šveicarų tema 

Rondo C-durop. 51 Nr. 1 

I. Berkovich Variacijos Paganini tema 

D. Cimarosa G-dur, Es-dur, B-dur 

M. Clementi Sonatina C-dur, F-dur, G-dur op. 36 

J. Haydn Sonatina C-dur, G-dur. Sonata As-dur, A-dur.  Variacijos A-dur 

Rondo iš koncerto D-dur. Sonata G-dur 

F. Kuhlau Sonatina C-dur, G-dur  op.55m A-dur op. 59 Nr. 1 

W. A. Mozart  Sonatina Nr.1-6. Sonata C-dur I d. 

R. Schuman Vaikiška sonata op. 118 

D. Scarlatti Sonatos 

Pjesės 

B. Bartok „Vaikams“ IV sąs. 

„Mikrokosmosas“  IV-V sąs. 

L. van Beethoven „Bagatelės“ op. 33 ir op. 119 

F. Chopin Polonezas As-dur. Valsas Des-dur. Kontradansas Ges-dur 

C. Debussy „Vaikų kampelis“ Piemenukas. Lėlių kekuokas 

J. Ibert Baltas asiliukas. Apleista pilis 

W. Gillock „Solo Repertoire for The Young Pianist“  

R. Glier „12 vaikiškų pjesių“ op. 31 

E. Grieg  „Poetiniai paveikslėliai“ op. 3 
„Lyrinės pjesės“ op.12 Melodija op.38 Nr. 3 Drugelis op. 43 Nr.1 

Arijetė op. 12 Nr. 1 Pavasariui op. 43 Nr. 6 Koboldas op. 71 Nr. 3 

Elegija op. 47 Nr. 7. Scherzo op. 54 Nr. 5 

A. Khachaturian „Vaikų albumas“ I-II sąs. 

E. MacDowell Amerikietiškos miško idilijos op. 51 

Užmirštos pasakos  op.4 

F. Mendelson „Dainos be žodžių“  

S. Prokofjevas „Vaikiška muzika“ op. 65 

J. Sibelius Humoreska. Lopšinė  op. 40 

D. Shostachovich  „Lėlių šokiai“. Polka. Ispaniškas šokis 

F. Schubert Valsai op. 9. Ekspromtas Es-dur op. 90 Nr. 2 

Muzikinis momentas f-moll 

R. Shumann Albumas jaunimui op. 68 Medžioklės dainelė. Raitelis 

 „Vaikų scenos“ op. 15 

I. Shamo Troika iš siuitos „Rusų dailininkų paveikslai“ 

P. Tchaikovsky „Metų laikai“ op. 37 Rugiapjūtė 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Bagdonas Variacijos 

V. Barkauskas „Paslaptis“. Elegija ir fantastinė tokata 

V. Barkauskas (jn.) „Vitražas“ 

J. Čiurlionis Preliudai ir fugos Nr. 13, 15, 17 

J. Čiurlionytė „Fortepijoninės pjesės lietuvių liaudies dainų temomis vaikams“ 

B. Dvarionas „Mažoji siuta“. Malūnėlis 

Apsnigtas miškas. Su rogutėm nuo kalniuko 

Gavotas e-moll. Nendrės. Prie senos varpinės 
Valsas-ekspromtas (Praeities akimirka) 

Tema su variacijomis 

V. Jakubėnas Žaidimas iš baleto „Vaivos juosta“ 

J. Juzeliūnas  Valsas iš baleto „Ant marių kranto“ 

V.Klova „10 pjesių fortepijonui“ 

V. Kuprevičius Mažasis noktiurnas iš baleto „Piemenaitė ir kaminkrėtys“ 

L. Povilaitis „Du įraudę sniego seniai“ (ansamblis keturioms rankoms) 
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G. Puskunigis Siurrealistinis valsiukas iš muzikos Roger Vitrac spektakliui „Meilės 

misterijos“ 

S. Vainiūnas „Pjesės fortepijonui“. „Vaikų kampelis“ 

Etiudai 

A. Bertini „28 rinktiniai etiudai“ op.  29 ir op. 32 

C. Cherny „Bėglumo mokykla“ op. 299 I sąs. Nr. 1-4 

A. Gedike „40 melodinių etiudų“ op. 32 

S. Heller 25 melodiniai etiudai op. 45 nr. 14-18 

A.Loeschhorn Etiudai op. 66 

M. Moszkowski Etiudas op. 72 Nr.6 

Ansambliai 

J. S. Bach  Menuetas ir Pokštas iš orkestrinės siuitos h-moll 

J. Bramhs Lopšinė. Valsai 

S. Joplin Regtaimas 

J. Gershwin Lopšinė iš operos „Porgis ir Besė“ 

S.Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai pradedantiesiems 

E. Grieg Norvegų šokis op. 35 Nr. 2 

W. A. Mozart Rinktinės ištraukos iš simfoninių, kamerinių kūrinių 

F. Schubert Trys lendleriai 

M. Schmitz Pjesės keturioms rankoms 

J. Strauss Valsas iš operetės „Šikšnosparnis“ 

P. Tchaikovsky 20 ištraukų iš baleto “Gulbių ežeras” 
Valsas iš baleto „Miegančioji gražuolė“ 

C. M. Weber Valsas. Medžiotojų choras iš operos „Lisvasis šaulys“ 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2018 A. T. Dow Wunderkeys  
Educational 
website 

 

2. 2016 D. Blackwell, A. Greally  Piano star 1,  2 ABRSM  

3. 2014 A. Kučinskienė  Pianisto chrestomatija Žara  1 

4. 2014 
Gamų aplikatūra fortepijonui (1-12 klasėms). Sud. A. 
Kučinskienė 

Žara  

5. 2013 V.Krakauskaitė Jaunasis pianistas Vaga 10 

6. 2012 A. Kučinskienė Pianisto pradžiamokslis Šviesa   

7. 2011 T. Žagarienė Su meile muzikai nuo pirmo žingsnio Kitas takas  

8. 2011 J. Thompson Easiest Piano Course Part1, 2, 3 
Willis Music 

Rylty 
 

9. 2009 J. S. Bach  Anna Magdalena‘s Notebook for piano G. Henle Verlag  

10. 2004 
Žitkevičienė, D. Mokytojas ir mokinys. Fortepijoniniai 
ansambliai keturioms rankoms 

UAB Ciklonas 7 

11. 1997 J. Bastien Piano – Piano basics 
Kjos (Neil A.) 

Music Co ,U.S. 
 

12. 1995 W. Gillock  Accent on Solos, level 1,  2, 3 
The Willis music 
company 

Florence 

 

13. 1994 
S.Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai 

pradedantiesiems 
 1 

14. 1992 B. Dvarionas  Mažoji siuita Muzika  

15. 1992 Emonts, F. Europaische Klavierschule. I d. Schott  

https://www.bookdepository.com/publishers/Kjos-Neil-A-Music-Co-U-S
https://www.bookdepository.com/publishers/Kjos-Neil-A-Music-Co-U-S
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Papildoma metodinė literatūra 

1. 2017 
Pike, P.  Dynamic Group-Piano Teaching – Transforming 

Group Theory into Teaching Practice. 

UK: Routledge, 

Taylor & Francis 
 

2. 2016 
Kūrybiškas mokytojas–kūrybiški mokiniai (sud. R. 

Girdzijauskienė, Ž. Jautakytė) 

Klaipėda: KU 

leidykla 
 

3. 2015 

Biasutti, M. Pedagogical applications of cognitive research 

on musical improvisation [interaktyvus] 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.006

14/full 

 

 

4. 2015 
Lasauskienė, J. Būsimų muzikos mokytojų fortepijono 
įgūdžių taikymas pamokoje: mokymo metodinė priemonė 

Vilnius: 
Edukologija 

 

5. 2015 
Lyke, J., Caramia, T., Alexander, R., Haydon, G., Chioldi, 

R. Keybord Musicianship. Book 1, 2. 

Stipes 

Publisching 
 

6. 2015 Mach, E. Contemporary Class Piano 
Oxford 
University Press 

 

7. 2015 
Drąsutienė, L. Lietuvos fortepijono pedagogikos puslapiai. 
XX amžius 

Vilnius:  

Lietuvos muzikos  

akademija 

 

8. 2012 
Gregorich, S., Moritz, B. (2012). Keyboard Skills for Music 

Educators: Score Reading. 

UK: Routledge, 

Taylor & Francis 
 

9. 2012 
Grigienė, Z., Lasauskienė, J.  Didaktiniai dainavimo ir 

akompanimento pagrindai: mokymo metodinė priemonė 

Vilnius: 

Edukologija 
 

10. 2004 
Drąsutienė, L.  Fortepijono dėstymo metodikos  tradicijos ir 
dabartis. 

Vilnius:  

Lietuvos muzikos 

akademija. 

 

11. 2003 
B. Kreader, F. Kern, Ph. Keveren, M. Rejino Teacher‘s 
Guide. Piano lessons Book 1, 2 

Hal Leonard  

12. 1998 Čiurilaitė-Markauskienė, I.  Skaitymas iš lapo 
Vilnius: Lietuvos 

muzikų draugija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00614/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00614/full
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

FORTEPIJONAS 

Fortepijono specialybė 

 

Dalyko programa 

PRADINIO  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Fortepijono dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

fortepijonu žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pradinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui muzikavimo fortepijonu pradmenis. 

Dalyko uždaviniai: 1) atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį mokinio 

muzikalumą; 2) formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 3) pažinti 

muzikinės kalbos priemones; 4) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius 

gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.  

Fortepijono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.   

 

Mokinių pasiekimai 

3. 1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, 

naudojant muzikos instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

garso išgavimo principus ar kvėpavimo 

elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 
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2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos 

faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, 

charakterį, nuotaiką 

2.1.1. Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus 

(motyvas, frazė, sakinys), formą ir naudojamus 

interpretacijos ženklus. 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 

dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, 

dinamikos, artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos 

priemonių atlikimo ypatumus. 

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

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį 

numerį klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio 

aprangai ir elgsenai scenoje; 

3.1.3. mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje 

ir pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, įvertinti savo ir 

kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo 

kriterijus; 

3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir 

klasės draugų grojimą (išskiriant teigiamas ir 

neigiamas atlikimo puses). 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 
II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 
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2 – 4 1-2 1-2 4-6 2-4 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Mažorinės 

Minorinės 

Parengiamieji 

pratimai 

I pusmetis 

C-dur per 2 

oktavas tiesiai 

I pusmetis 

G-dur, e-moll 

 per 2  (arba 4) 

oktavas tiesiai 

I pusmetis 

D-dur, h-moll          

per 4 oktavas 

tiesiai 

II pusmetis 

a-moll (natūrali, 

harmoninė, 

melodine) per 2 

oktavas tiesiai 

II pusmetis 

F-dur, d-moll  

per 4 oktavas 

tiesiai 

II pusmetis 

B-dur , g-moll     

tiesiai per 4 

oktavas 

Chromatinės Tiesiai   Tiesiai 
Per 4 oktavas 

tiesiai 

Arpedžio 3 garsų arpedžio 
3 arba 4 garsų 

arpedžio 
4 garsų arpedžio 

Akordai 3 garsų akordai 
3 arba 4 garsų 

akordai 
4 garsų akordai 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 
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Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

V. Bagdonas „Pupa“, „Nykštukai“ 

B. Bartok „Mikrokosmosas“ I sąs. Nr. 6 „Melodia unisone“ 

J. Bastien „Mieganti ragana“, „Pagrokim bliuzą“ 

P. Berlin „Žygiuojantys paršiukai“, „Poni“,  „Žvaigždutė“, „Miegantis kačiukas“ 

B. Dvarionas „Vilkas grikius sėjo“ 

T. Dutton „Kalėdų dainos paslaptys“ 

L. Fletcher „Iškylautojų maršas“ 

W. Gillock „Maža pilka beždžionėlė“, „Rūkas jūroje“ 

A. Greally „Incy Wincy Spider“ 

A. Gretchaninov „Maža pasaka“. „Vaikų albumas“ op. 98  

V. Ignatjev „Barboso dainelė – maršas“ 

D. Kabalevski „24 lengvos pjesės“ op. 39 „Maža pasaka“, „Išsiskyrimas“ 

Lietuvių liaudies daina „Siūlai“, „Šitam dideliam būry“, „O kai aš“ 

Lietuvių liaudies dainos 

(aranž. R. Rasimavičienė) 

„Kius kius į ragainę“, „Dzig dzag pas Magdžiukę, „Vilkas vijo“ 

K. Marshall „Žaidžiame tenisą“ 

J. W. Schaum „Liftas“ 

J. Thompson  „Kaubojaus dainelė“ 

T. Žagarienė „Pianistė“ 

Etiudai 

J. Bastien Pirmasis etiudas C-dur 

H. Berens Etiudas op.70 Nr. 4, 9, 27 

I. Berkovitz Etiudas C-dur, a-moll 

F. K. Chvatalis Etiudas „Mažieji draugai“ 

A. Goedicke Etiudas C-dur 

A. Nikolajev Etiudas C-dur 

L. Schytte Etiudai op.108 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 

A.Šafran Etiudas Nr. 1 e-moll 

J. Thompson Etiudas B-dur 

H. Gnesina Etiudas C-dur 
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Ansambliai 

H. Arle „Over the Rainobow“ („Už vaivorykštės“) 

Amerikiečių d. (aranž. D. 
Barenboim) 

„Arkliuko kelionė aplink kalną“ 

Amerikiečių daina (aranž. D. 

Žitkevičienė) 

„Spiričiulelis“ 

V. Bagdonas Pjesė 

M. Dvoržak Džiazinis etiudas 

J. Karosas „Šokis su lėle“ 

V. A. Palmer „Bugi vugi“ 

L. Pilvas „Regtaimas“ 

Prancūzų daina (aranž. D. 
Žitkevičienė) 

 

„Žibėk, spindėk, mažoji žvaigždele“ 

J. Thompson „Traukinys“ 

D. Uot (aranž. B. Ignatjev) „Trys paršiukai“ 

M. Schmitz „Take Five for Mini Player“ 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Menuetas g-moll, Menuetas G-dur, Dūdelė D-dur  
„Anos Magdalenos Bach gaidų sąsiuvinis“ 

J. Bastien Menuetas ir trio G-dur 

J. Hassler Menuetas B-dur 

W. A. Mozart Menuetas C-dur, F-dur 

L. Mozart Menuetas d-moll 

Ch. G. Neefe Senovinis šokis 

M. Schmitz Džiazinė invencija Nr. 1, Nr. 2 

D. G. Turk Ariozo 

V. Tigranian Invencija F-dur 

V. Venckus „Sėdžiu po langeliu“ 

Sonatinos, variacijos, rondo 

L.van Beethoven Sonatina G-dur 

A. Beil Sonatina G-dur 

M. Clementi Sonatina C-dur op.36 Nr.1 I d. 

V. Dambkomb Sonatina C-dur I, II, III dalys 

A. Goedicke Sonatina C-dur 

T. Haslinger Sonatina C-dur 

I. Litkova Variacijos baltarusių liaudies dainos tema 

T. Nazarova Variacijos rusų liaudies dainos tema „Poidu l ja, vyidu l ja“ 

K. Reinecke Sonatina B-dur 

D. Steibelt Sonatina C-dur 

F. Spindler Sonatina G-dur Nr.1 

D. G. Turk Mažasis rondo F-dur 

J. B. Vanhall Sonatina C-dur 

Pjesės 

E. Botiarov „Negrų šokis“ 

W. Gillock „Maža gėlių mergaitė iš Paryžiaus“ 

M. P. Heller „Gegutė ir asilas“ 

E. Hradecky „Little train“ 

D. Kabalevsky „Senovinis šokis“,  „30 lengvų pjesių“ op. 27 

S. Maikapar „Biriulki“ op.28 „Mažasis vadas“ 

M. Mier „Firefly Waltz“, „Busy Fingers“, „Feelin‘ Blue“ 

L. Mozart „Dūdmaišis“ 

M. Nevin „Boogie“ 
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P. Tchaikovsky „Serganti lėlė“ 

M. Thiriet „Petit Conte“ 

L. Schytte „Balius pilyje“ 

Š. Suzuki „Gegutė“ 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Barkauskas „Fortepijoninės pjesės vaikams“ „Mano vėžliuko lopšinė“ 

N. Bogutaitė-Dėdinienė Rudnosiukų šokis, „Tupi žvirblis kamine“ 

J. Čiurlionytė Etiudai C-dur, G-dur, F-dur 

B. Dvarionas „Mažoji siuita“ Preliudas a-moll 

J. Gaižauskas „Per laukelį“ 

Vl. Jakubėnas „Žygiuojame“ 

E. Laumenskienė Skerceto, „Mažas menuetas“, „Mano lėlė šoka“, „Linksma ožkytė“               

T. Makačinas „Laikrodukas“ 

V. Montvila Pjesė (ansamblis) 

O. Narbutaitė  „Vandens malūnėliai“ (ansamblis) 

S. Tamašauskaitė „Pliušinis meškiukas“ 

Etiudai 

H. Berens Etiudas op. 70 Nr. 29 

F. Le Couppey Etiudai op. 17 Nr. 3 

C. Czerny Etiudas op.139 Nr. 24 

L. Koehler  Etiudas op. 242 Nr. 11 

A. Loeschhorn Etiudai pradedantiesiems op.65 

A. Šafran Etiudas Nr. 2 

L. Schytte Etiudas op. 108 Nr. 20, Nr. 5 

Ansambliai 

J. Brahms „Lopšinė“ 

P. Čaikovski Gėlių valsas iš baleto „Miegančioji gražuolė“ 

A. Dubuck „Pasivaikščiojimas sode“ 

P. Hall „Berniukas ir lokys“ 

H. P. Hopkins „Risnojantys poniai“ 

G. Kuprevičius „Lietuviškas valsas“ 

W. A. Mozart  Keturi šokiai 

M. Schmitz „The Sunny Side of Life“ 

F. Schubert  „Vaikiškas valsas“ 

F. Spindler „Polka“ 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach „Anos Magdalenos Bach gaidų sąsiuvinis“: Menuetas G-dur, Menuetas 

c-moll, Maršas D-dur, Maršas G-dur, Polonezas g-moll 

D. Cipoli Fughetta e-moll 

G. F. Handel  Sarabanda d-moll, Menuetas d-moll, Paspje A-dur 

K. Graupner Bourree a-moll 

J. P. Krieger Bourree a-moll 

G. Muffat Gavotas C-dur 

W. A. Mozart  Menuetas C-dur, F-dur, G-dur 

J. Ph. Rameau Menuetas C-dur 

J. de Saint-Luc Bourree G-dur 

M. Schmitz Invencija Nr. 13 

Sonatinos, variacijos 

T. Atwood Sonatina G-dur I d. 

L. van Beethoven Sonatina G-dur, Sonatina F-dur 

M. Clementi Sonatina G-dur op.36 Nr. 2 

D. Cimarosa Sonata d-moll, Sonata g-moll 

C. Czerny Sonatina op.163 
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F. Dussek Sonatina G-dur I d. 

L. Kohler Sonatina G-dur 

F. Kuhlau  Sonatina C-dur op.55 Nr.1 I d. 

T. Latour Sonatina G-dur 

W. A. Mozart Variacijos operos „Užburtoji fleita“ tema, Allegro B-dur 

D. Scarlatti Sonatina B-dur K441 

E. D. Wagner Sonatina op. 67 Nr. 2 

Pjesės 

C. Barrat „Railroad shuffle“, „The Strut“ 

K. Bin „Seniai-seniai“ 

N. Gallon „Promenade in the Park“ 

M. P. Heller „Hansas ir Gretė“ 

A. Khachaturian Andantino. Šokdynė 

M. Mier „Secret Garden“, „ Indian Serenade“, „Summer Rain“ 

T. Oasten „Šokis su kaukėmis“ 

R. Schumann „Drąsusis raitelis“, „Melodija“ „Albumas jaunimui“ op.68 

D. Shostakovich „Liūdna pasaka“ G-dur 

P. Tchaikovsky  Vaikų albumas op. 39 „Medinių kareivėlių maršas, „Polka“ 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

J. Čiurlionytė „Griežlele“ 

J. Čiurlionytė Variacijos „Tai pašoksiu gražiai“ tema 

J. Domarkas „Ožiukas“ 

B. Dvarionas Valsas g-moll „Mažoji siuita“ 

N. Galiamova „Tu gaudai“ 

V. Klova „Šokis“ 

E. Laumenskienė „Pasakėlė“, „ Prie upelio“, „Senoviška melodija“, „Senelė liūdi“, 
„Lopšinė“, „Skercino c-moll“, Preliudas e-moll 

V. Laurušas „Vakaro daina“ 

R. Žigaitis „Į mokyklą“, „Šokis“ F-dur 

Etiudai 

H. Berens Etiudas Nr. 6 

F. Burgmuller Etiudai op.100 Nr.1, 2 

C. Czerny 160 trumpų pratimų op. 821 Nr. 40-100 

A. Goedicke Etiudas Nr. 13 

A. Grečianinov Etiudas Nr. 8 

K. Gurlitt Etiudas op.82 Nr. 50, Nr. 5 

T. Kirchner Etiudas op. 71 Nr. 3 

H. Lemoine Etiudai op. 37 Nr. 6, 7, 8, 9 

Ansambliai 

J. S. Bach  Menuetas ir Pokštas iš orkestrinės siuitos Nr. 2 h-moll 

L. van Beethoven Keturi vokiečių šokiai 

L. van Beethoven Maršas iš muzikos pjesei „Atėnų griuvėsiai“ 

Sh. Brooks „Some of these days“ 

M. Dvorak „Užsispyręs asiliukas“ 

J. Gaižauskas „Buratino dainelė“ iš operos „Buratinas“ 

R. Rodgers „Edelveisas“ iš k/f „Muzikos garsai“ 

J. Rosas (aranž. J. Maevski) Jazz Waltz „Over the Waves“ 

F. Schubert Lendleris Nr. 3, 4 

M. Schmitz Pjesė A-dur. Piece for four hands C-dur 

I.  Stravinsky Valsas iš baleto „Petruška“ 

F. Waller „Black and Blue“ 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

Ž. Arman  Fughetta C-dur 
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J. S. Bach Menuetas G-dur. Rigodonas 

J. S. Bach  „Maži preliudai ir fugos“ Nr. 1 

J. H. Buttstedt Menuetas d-moll 

G. F. Handel Kuranta F-dur 

G. F. Handel Menuetas d-moll 

A. Scarlatti Folia 

Sonatinos, sonatos, variacijos 

A.Biehl Sonatina G-dur op .94 Nr. 3 

M.Camidge Sonatina G-dur 

D. Cimarosa Sonata a-moll 

M. Clementi Sonatina C-dur op. 36 Nr. 3  

A.Diabelli Sonatina op.151 Nr. 1 

F. Kuhlau Sonatina C-dur op.20 Nr. 1 

W. A. Mozart  Sonatina Nr.1 C-dur 

W. A. Mozart  Variacijos „Ak, tau pasakysiu, mama”  tema K.265 

C. M. Weber Lengvos variacijos 

Pjesės 

W. Gillock „Mississipi mud“, „ Bill Bailey“, „ Balete“ 

E. Grieg  „Lyrinės pjesės“ op.12 „Valsas“, „Norvegų valsas“ op. 17 Nr. 8 

E. Hradecky „Ice-cream Rag“ 

M. Mier „Low C Boogie“, „Copper Penny Rag“ 

E. Seigmeister „Žaisminga nuotaika“, „Amerikiečių liaudies daina“, „Linksmasis 
klounas“ 

D. Shostachovich  „Lėlių šokiai“, „Lyrinis valsas“ F-dur, Gavotas 

D. Sleiter „Narcizas“ 

S. Prokofiev „Pasakėlė“, „Maršas“ 

R. Vandall „Waterfall“ („Krioklys“) 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Bagdonas „Šlubas kiškis“, „Lapė šluotuodegė“, „Meška“ 

V. Barkauskas „Fortepijoninės pjesės vaikams“: „Šypsenėlė“, „Spalvoti debesys“, 

„Susimąstymas“ 

J. Domarkas  „Alemanda“, „Galjarda“ 

B. Dvarionas  „Mažoji siuita“ Valsas a-moll, „Malūnėlis“ 

V. Kuprevičius Mažasis noktiurnas iš baleto „Piemenaitė ir kaminkrėtys“ 

G. Lingė „Angelas“ 

L. Povilaitis „Du įraudę sniego seniai“ (ansambliai) 

A. Rekašius  „Mano žaislai“ („Gaidys mušeika“), „Mano abėcėlė“ 

N. Sinkevičiūtė „Vėlus vakarėlis“ 

Etiudai 

H. Berens Etiudai op.  88 

F. Burgmuller 25 lengvi etiudai op. 100 

C. Czerny-Hermer I d. Nr. 17 

C. Czerny-Hermer I d. Nr. 20 

J. Gnesina Pedalinis etiudas 

S. Heller 25 melodiniai etiudai op. 45 

T. Kirchner Etiudas op.71 Nr. 17 

A. Loeschhorn Etiudas d-moll 

Ansambliai 

A. Arenskij Valsas op.34 

S. de Carlo (aranž. J. 

Maevski) 

„Rumba“ 

S. Joplin „Regtaimas“ 

V. Korovitskin „Senjoro Karabaso lėlės“ 

B. Ludwon „Stompin‘ at Savoy“ 

K.Ori „Muscrat Ramble“ 

R. Rodgers „Do re mi“ iš k/f „Muzikos garsai“ 
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A. Sartorio „Mažasis valsas“ 

I. Smirnova Polka ir Tango 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

FORTEPIJONAS 

Fortepijono specialybė 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Fortepijono dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

fortepijonu žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pagrindinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – tobulinti mokinio muzikavimo fortepijonu įgūdžius.  

Dalyko uždaviniai: 1) gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą; 2) tobulinti instrumento 

valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą; 3) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir 

aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Fortepijono  dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikavimo technikos įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.    

 

Mokinių pasiekimai 

5. 1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus 

Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos 

kalbos priemones; 

1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, 

galėti paaiškinti nuorodas; 

1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus. 

1.2. Tobulinti garso išgavimo įgūdžius 1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso 

išgavimo būdus; 

1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos 

instrumento ar balso galimybes formuojant 

kokybišką garsą. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą 
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Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius. 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, 

tinkamai jį interpretuoti; 

2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą; 

2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio 

faktūros reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai); 

2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių 

emocijas 

2.1.5. demonstruoti kūrybiškumą, savarankišką 

mąstymą, sprendžiant kylančius meninius 

uždavinius. 

2.2. Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius. 2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti 

nežinomą muzikinį tekstą. 

2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines 

kompozicijas. 

2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo 

principus; 

2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir 

būdus; 

2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai 

įgyvendinti pasirinktas muzikos išraiškos 

priemones; 

2.3.4. gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį. 

6. 3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose ir kt. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą 

mokyklos ar miesto (rajono) renginiuose; 

3.1.2. tinkamai elgtis scenoje 

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus. 3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar 

draugų atlikimą (išskiriant privalumus ir 

trūkumus); 

3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje 

vykstančius muzikinius reiškinius. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas, 

improvizacinių gebėjimų ugdymas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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5–7 1-2 1-2 2-4 2-4 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai  
II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

8 1 1 2 2 
Baigiamasis  egzaminas 

3 skirtingo žanro kūriniai 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

5 6 7 8 

Mažorinės 

Minorinės 

I pusmetis 

A-dur, fismoll 

per 4 oktavas 

tiesiai 

I pusmetis 

E-dur, cis-moll  

per 4 oktavas 

tiesiai 

I pusmetis 

H-dur, gis-moll        

per 4 oktavas 

tiesiai, tercijomis 

Techninė įskaita 

nėra privaloma 

II pusmetis 

Es-dur, c-moll 

per 4 oktavas 

tiesiai 

II pusmetis 

As-dur, f-moll       

per 4 oktavas 

tiesiai, tercijomis 

II pusmetis 

Des-dur, b-moll       

per 4 oktavas 

tiesiai, tercijomis, 

decimomis ir 

sekstomis 

Chromatinės 
Per 4 oktavas 

tiesiai 

Per 4 oktavas 

tiesiai 

Per 4 oktavas 

tiesiai 

Arpedžio 

4 garsų trumpieji 

arpedžio, ilgieji 

T5 

4 garsų arpedžio 

trumpi ir laužyti; 

ilgieji arpedžio 

nuo pagrindinio 

garso 

4 garsų arpedžio 

trumpi ir laužyti; 

ilgieji arpedžio 

su apvertimais 

Akordai 4 garsų akordai 4 garsų akordai 4 garsų akordai 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 
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intonavimas, ritminis 

tikslumas 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

C. Ph. E. Bach „Solfeggio“ 

J. S. Bach „Maži preliudai ir fugos“: I sąs. Nr.3, 5, 6, 7, 8, II sąs. Nr. 1, 2, 3, 6 

G. F. Handel Sarabanda d-moll, Paspje A-dur, Fuga G-dur, Kuranta F-dur 

J. Hassler Preliudija g-moll, Preliudija d-moll 

J. Haydn Menuetas C-dur 

J. Mathesson Siuita c-mol:; Fantazija, Arija, Menuetas; 

J. N. Tischer Preliudas iš Partitos jauniems muzikantams 

Sonatinos, sonatos, variacijos, rondo, divertismentas 

D. Cimaroza  Sonata G-dur. Sonata Es-dur 

M. Clementi Sonatina G-dur op.36 Nr.4 

A. Diabelli Sonatina op. 168 Nr. 1 

E. Gnesina Tema ir 6 variacijos D-dur 

J. Haydn Divertismentas (Sonata-partita C-dur) 

D. Kabalevskij Lengvos variacijos D-dur, op.40 

H. Lichner Rondo op.239 Nr. 2 

W. A. Mozart  Sonatina Nr.6 C-dur 

L. Schytte  Sonatina op.76 Nr. 3 

Pjesės 

R. Glier „Lopšinė“, „Arlekinas“ 

D. Kabalevskij Tokatina op. 27 Nr. 12 

E. McDowell „To a Wild Rose“ 

R. Pauls Melodija iš k/f „Teatras“, Melodija iš k/f „Ilga kelionė per kopas“ 
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S. Prokofiev „Vaikiška muzika“ op. 65: „Rytas“, „Vakaras“, „Lietus ir vaivorykštė 

S. Prokofiev „Rytas“, „Pasivaikščiojimas“, „Atgaila“,  Maršas op. 65 Nr. 10 

C. Rollin Preliudas  Nr. 2 C-dur 

E. Sigmeister „Fortepijoninės pjesės vaikams“ „Žaisminga nuotaika“, „Amerikiečių 

liaudies daina“, „Linksmasis klounas“ 

D. Shostachovich „Lėlių šokiai“  Lyrinis valsas F-dur, Gavotas, Romansas, Šokis D-dur 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Barkauskas „Paslaptis“  Spindulėlis 

B. Dvarionas „Mažoji siuita“  Tema ir variacijos 

A. Kučinskas „Kelionės noktiurnas“ 

T. Šlaustienė „Gimtadienio valsas“ 

S. Vainiūnas „Pjesės fortepijonui“ op. 24  Mažas valsas 

R. Žigaitis „Mažasis rondo“ 

Etiudai 

H. Berens Etiudas op.61 Nr. 4 

F. Burgmuller Etiudai op.100 

C. Czerny Etiudai op.139. Etiudas op.849 Nr. 11 

A. Goedicke  Etiudas op.32 Nr. 30 

F. Kirchner Etiudas op.105 Nr.1 

L. Schytte Etiudai Op.174 

L. Streabbog 12 etiudų op.64 

Ansambliai 

B. Bartok 4 pjesės vengrų liaudies dainų temomis 

B. Britten Sentimentali sarabanda iš „Paprastosios simfonijos“ 

E. Grieg Siuita „Peras Giuntas“  Kalnų karaliaus oloje 

W. A. Mozart „Mažoji nakties muzika“ II d. Romanze 

M. K. Oginskis Polonezas G-dur 

S. Prokofjev Gavotas iš „Klasikinės simfonijos“ 

C. Saint-Saëns Dramblys iš ciklo „Žvėrių karnavalas“ 

M.Schmitz Piece for four hands a-moll 

F. Schubert  
(aranž. A. Kedrova) 

„Kilnusis valsas“ 

P. Tchaikovsky Valsas iš baleto „Miegančioji gražuolė“ 

R. D. Vandall „Vėjuotas miestas“ 

 

Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. Ch. F. Bach Maršas D-dur 

J. S. Bach  Prancūziška siuita h-moll: Allemande, Sarabanda. Mažasis preliudas d-

moll 

M. Glinka Dvibalsė fuga B-dur, c-moll 

A. Goldenveizer Fugetė B-dur 

G. F. Handel Fugetė C – dur, Čakona F-dur 

S. Maikapar Preliudas ir fugetė e-moll 

J. Ph. Rameau Menuetas G-dur, Menuetas a-moll 

Sonatinos, sonatos, variacijos, koncertas 

J. Andrejevas Mini koncertas 

L. van Beethoven Šešios lengvos variacijos šveicarų tema 

L. van Beethoven Sonatina mandolinai 

D. Cimarosa Sonata a-moll 

M. Clementi Sonatina D-dur op.36 Nr.6 

A. Glazunov  Sonatina a-moll 

G. B. Grazioli Sonata G-dur 

F. Kuhlau Sonatina C-dur op.88 Nr.1 

T. Nikolajeva Mažosios klasikinės variacijos G-dur 
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K. M.von Weber Sonata C-dur 

Pjesės 

Airiška melodija „Londonerry Air“ 

L. van Beethoven „Elizai“, „Bagatelės“ op. 33  Nr. 3 F-dur, Nr. 6 D-dur 

J. M. Cano  „Hijo del la Lune“ 

C. Debussy Arabeska Nr.1 

A. Grečianinov „Skundas“ op. 3 Nr. 1 

E. Grieg „Lyrinės pjesės“Arietė op.12, Elegija op.38, Drugelis op.43 

E. McDowell 

 

„Amerikietiškos miško idilijos“ op.51: Nr.3 „Pasimatymo vietoje“, Nr. 4 

„Rudenį“, Nr.6 „Vandens lelija“ 

M. Mier „Autumn Glow“ 

M. Reger „Be galvos“, „Vakaro daina“, „Mažas užsispyrėlis“ 

P. Tchaikovsky „Balandis“ iš „Metų laikai“ 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

J. Andrejevas  „Molio Motiejukas“, „Senelė pasakoja“ 

O. Balakauskas „Devynios pasakos“ 

V. Barkauskas Ciklas fortepijonui „Paslaptis“ „Kodėl“, „Spinduliukas“ 

V. Barkauskas „Žirafa“, „Močiutės laikrodis“ 

V. Baumilas „Ir atslinko debesėlis“ iš ciklo „Romuko diena“ 

M. K. Čiurlionis Preliudas e-moll VL108, Preliudas h-moll VL 182 

B. Dvarionas „Žiemos eskizai“ „Apsnigtas miškas“. „Senio besmegenio susimąstymas“ 

K. Galkauskas „Iš tolimosios Indijos“ 

M. Natalevičius „Epitafija“ 

T. Šlaustienė „Gaidžiukas nugalėtojas“ 

Fortepijoninis trio „Ugninė tarantela“ 

Etiudai 

I. Berkovič Etiudas op.31 Nr. 19, 21 

H. Bertini Rinktiniai etiudai op.29 

F. Burgmuller Etiudai op.100 

C. Czerny Rinktiniai etiudai op.299, op.718 Nr. 9 

K. Dering Etiudas „Lapai vėjyjė“ op.132 Nr.6 

A. Khachaturian  Etiudas C-dur 

Ansambliai 

A. Arenskij Fuga „Gervelė“ tema op.34 Nr.6 

G. Bizet „Habanera“ iš operos „Karmen“ 

E. Grieg „Anitros šokis“ iš siuitos „Peras Giuntas“ 

E. Grieg Norvegų šokis op.35 Nr. 2 

G. Hengeveld „Samba“ 

J. Vesniak „Miško valsas“ 

C. Saint-Saëns „Karališkųjų liūtų maršas“ iš ciklo „Žvėrių karnavalas“ 

F. Schubert Polonezas op. 75 Nr.4 

P. Wedgwood „Shop-a-holic“ 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Dvibalsė invencija C-dur, a-moll, B-dur, F-dur 

 Kuranta c-moll iš „Prancūziškos siuitos“ 

 Preliudas C-dur iš „Gerai temperuotas klavyras“ I t.: 

M. K. Čiurlionis Fugetė h-moll VL 262 

G. Frid Invencija op.46 Nr.5 

G. F. Handel Capriccio g-moll 

J. Pachelbel Čakona f-moll 

D. Zipoli Gavotas h-moll 

Sonatinos, sonatos 

V. Bagdonas Gintarinė sonatina 
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B. Bartok Sonatina 

L.van Beethoven Sonata g-moll Nr. 19 

M. Clementi Sonatina op.37 Es-dur 

A. Khachaturian Sonatina C-dur 

F. Kuhlau Sonatina A-dur op.59 Nr.1 

W. A. Mozart  Sonatina Nr.1 C-dur, Sonatina Nr.3 D-dur, Sonatina Nr.4 B-dur 

 Sonata F-dur Nr. 19 

Pjesės 

F. Chopin Polonezas F-dur, Cantabile B-dur 

C. Debussy „Vaikų kampelis“ „Lėlių kek-uokas“ 

E. Grieg „Lyrinės pjesės“  „Drugelis“. Poetinis paveikslėlis Nr.1. „ Koboldas“ 

 „Lyrinės pjesės“: Lopšinė op.38, „Pavasarį“, „Drugelis“ op. 43 

J. Henson „Muppet show“ 

F. Mendelsohn Dainos be žodžių A-dur op.19 Nr.4 

R. Schumann „Mažasis romansas“ 

F. Schubert „Muzikinis momentas“ 

J. Strauss  „Prie žydrojo Dunojaus“ 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Barkauskas Penki Vytuko paveikslėliai (ansamblis) 

V. Barkauskas „Paplūdimys“, „Laiptai“ 

M. Bialobžeskis „Trumpa pjesė fortepijonui“ 

B. Dvarionas „Mažoji siuita“ Mažoji rapsodija.  
„Žiemos eskizai“  „Paukšteliai žiemą“ 

A. Jasenka „Miranda“ 

G. Kuprevičius Preliudas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio atminimui 

M. Natalevičius  „Vasaros malda“ 

K. M. Oginskis Polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“ 

D. Prusevičius „Retro stiliuje“ 

G. Puskunigis „Siurrealistinis valsiukas“ iš spektaklio R. Vitrac „Meilės misterijos“ 

S. Vainiūnas „Mažoji vabzdžių siuita“ op. 7 „Žiogas“ 

Etiudai 

J. Andrejevas Etiudas „Ant juodų klavišų“ 

A. Bertini Etiudai op. 32 

A. Khachaturian Etiudas c-moll 

C. Czerny Etiudai op. 299 Nr. 11, 12, op.821 

A. Loshorn  Etiudas op. 136 Nr. 21 

J. Raff Etiudas nr.1 iš 30 progresyvių etiudų 

Ansambliai 

I. Banevich „Šiaurės pašvaistė“ 

V. Barkauskas „Vėjo malūnas“ 

A. Dvorak „Slavų šokis“ 

A. C. Jobim (aranž. J. 

Maevski) 

„The Girl from Ipanema“ 

L. Povilaitis „Ta Ta To“ 

N. Rimskij-Korsakov „Černomoro maršas“ 

S. Rachmaninov „Itališka polka“ 

C. Saint-Saëns „Gulbė“ 

J. Vesniak „Karlsonas“ 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach  Dvibalsės invencijos Nr. 4, Tribalsė invencija D-dur 

 Preliudas H-dur I t. „Gerai temperuotas klavyras“ 

J.S.Bach-Kabalevskij Vargonų preliudas d-moll Nr. 2 

 „Aštuoni maži preliudai ir fugos vargonams“ 
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M. K. Čiurlionis Fugetė d-moll, fuga a-moll, c-moll „Preliudai ir fugos“ 

G. F. Handel Pasakalija g-moll 

D. Kabalevsky Preliudai ir fugos op.61 

L. Leo Toccata g-moll 

Sonatinos, sonatos, koncertai, fantazijos 

J. S. Bach Koncertas f-moll 

B. Bartok Sonatina D-dur 

D.Cimarosa Sonata B-dur 

L. van Beethoven Sonata op.2 Nr.1 f-moll I d. 

J. Haydn Sonata Nr.4 g-moll Hob.XVI:44 

W. A. Mozart Fantazija d-moll 

A.Rosetti Sonata C-dur 

D.Scarlatti Sonata d-moll 

Pjesės 

A. Copland „Katė ir pelė“ 

C. Debussy „Mėnulio šviesa“ „Bergamo siuita“ 

G. Gershwin Preliudas Nr.1 

F. Liszt Pater Noster iš ciklo „Religinės ir poetinės harmonijos“ 

E. Macdowell „Amžinas judėjimas“ op.46 nr.2 

F. Schubert Ekspromtas op.142 N2 

P. Tchaikovsky „Spalis“, „Balandis“ „Birželis“, „Gegužė“ iš ciklo „Metų laikai“ 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Bagdonas „Dvi voveraitės“ 

V. Baumilas „Ant žirgelio“ 

V. Barkauskas „Lietus“ 

M. K. Čiurlionis  Mazurka e-moll, Preliudas F-dur 

J. Jurkūnas „Jausmų tektonika“ 

V. Kuprevičius „Žalčio sonata“ 

G. Lingė „Saulė“, „ Svajonė“ 

 „Lietuviškas kalakutų šokis“ (ansamblis) 

L. Povilaitis „Bernardinų kapinės“ 

M. Natalevičius „Climbing to the Hill“ 

Etiudai 

H. Berens Etiudai op.61 Nr. 34, 35 

F. Burgmuller Etiudai op.109 

C. Czerny Etiudai op.821 

J. Hummel Etiudai op.125 

G. Lingė Studija B 

M. Moszkowski  Etiudas op.18 Nr.3 G-dur 

M. Moszkowski Etiudas op.72 Nr.6 

Ansambliai 

J. Brahms Vengrų šokis Nr.5 

R. Compton Tema ir variacijos 

W. Gillock „Meksikiečių fiesta“ 

D. Milhaud Scaramouche 

F. Poulenc E. Piaf atminimui 

V. Sapozhnikov „Kelionė į dangų“ 

J. Ph. Sousa Maršas 6 rankom 
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Pagrindinė literatūra 
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Hal Leonard  
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17. 2005 D. Cimaroza  32 sonatas Editions Durand  
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Dover 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

SMUIKAS 

Styginiai instrumentai 

 

Dalyko programa 

PRADINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Styginių instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

smuiku žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pradinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui muzikavimo smuiku pradmenis. 

Dalyko uždaviniai: 1) atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį mokinio 

muzikalumą; 2) formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 3) pažinti 

muzikinės kalbos priemones; 4) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius 

gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.  

Smuiko dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.   

 

Mokinių pasiekimai 

7. 1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, 

naudojant muzikos instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

garso išgavimo principus ar kvėpavimo 

elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 
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2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos 

faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, 

charakterį, nuotaiką 

2.1.1. Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus 

(motyvas, frazė, sakinys), formą ir naudojamus 

interpretacijos ženklus. 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 

dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, 

dinamikos, artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos 

priemonių atlikimo ypatumus. 

8. 3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį 

numerį klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio 

aprangai ir elgsenai scenoje; 

3.1.3. mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje 

ir pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, įvertinti savo ir 

kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo 

kriterijus; 

3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir 

klasės draugų grojimą (išskiriant teigiamas ir 

neigiamas atlikimo puses). 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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1 - 6 2-4 10-16 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2 skirtingo žanro kūriniai 
II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2 skirtingo žanro kūriniai 
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2-4 2 6 4-6 10-16 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

Gamos, etiudai 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 
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REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

L. van Beethoven Švilpikas 

A. Dirvanauskas, 

V. Varčikas 

Tupi žvirblis kamine 

Kai aš mažas buvau 
Ant kalno karklai siūbavo 

Ei tu strazde,strazdeli 

Klumpakojis 
Suktinis 

B. Dvarionas Daina 

Valsas 

J. Haydn Dainelė 

G.Handel Gavotas su variacijomis 

Lietuvių liaudies daina Lietuvos šalelėj. Aranž. V. Bagdonas 

Lietuvių liaudies daina Du gaideliai. Aranž. V. Barkauskas 

W. Mozart Allegretto 
Gegužės daina 

T. Šernas Malūnėlis   

I.Tijūnelienė Smuikelės giesmė. Lietuvių liaud.dainų,šokių ir žaidimų rinkinys. 

R. Žigaitis  Skrido uodas 

Šalia kelio 

A. Žigaitytė O kai aš 

Gamos, etiudai, pratimai 

 4-5  vienos oktavos gamos ir trigarsiai (I-a pozicija) 

N. Baklanova Pratimai pradedantiesiems ( I-a pozicija) 

Gricius Grok,žiogeli, smuikeliu (etiudai, pratimai,pjesės) Smuiko pradžiamokslis 

 A.Grigorian Smuiko pradžiamokslis 

V. Paketūras, A. Gricius  Gamos-duetai pradedantiesiems smuikininkams 

K. Rodionov Gamos,pratimai ir etiudai pradedantiesiems  

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Gamos, pratimai 

 4-6 vienos ir dviejų oktavų mažorinės ir minorinės gamos ir trigarsiai ( I-a 

pozicija ) 

Schradieck Pratimai (1-as sąs.) 

Sonatinos, variacijos, koncertai 

G.Handel Sonatina 

 Variacijos A-dur (pritaikė K.Rodionov) 

V. Klova 8 variacijos 

O. Riding Koncertas h-moll,I d. 

Pjesės 

J. S. Bach Gavotas 

L. van Beethoven Du liaudies šokiai 

N. Baklanova Mazurka 

Ch. Dancla Romansas 

Mazurka 

D. Martini Andante 

L. Mozart Lopšinė 

R. Schumann Linksmasis valstietis 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

B. Dvarionas Preliudas    
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 Andante cantabile 

T. Šernas Liaudies šokis 

Etiudai 

N. Baklanova Pratimai, etiudai ir pjesės pradžiamoksliams  

M.Garlitski, K.Rodionov, 

K.Fortunatov 

Rinktiniai etiudai (1-as leidinys) 

Schradieck Pratimai (1-as sąs.) 

Ansambliai 

N. Baklanova Etiudas-duetas Nr.64 

N.Baklanova Čekų liaudies daina „Piemenėlis“ 

B. Dvarionas  Prieblanda 

Ratelis 

W.A. Mozart Menuetas 

J. Pierpont Jingle Bells 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Gamos 

 5-6 mažorinės ir minorinės gamos I-III pozicijose ( ir keičiant pozicijas),  

trigarsiai 

Sonatinos, koncertai 

N. Baklanova Sonatina 

Janšinov Koncertino 

O. Riding Koncertas h-moll II ir III dalys 

O.Riding Koncertas G-dur I d. 

O.Riding Variacijos 

Pjesės 

J. S. Bach Maršas 

A. Corelli Gavotas 

Glinka Polka 

Ch.Gluck Bure 

Gretchaninov Juokingas paukštelis 

Kabalevsky Klounai 

P.Tchaikovsky Senovinė prancūziška dainelė 

Shostokovich Ryla 

Shteibelt Sviedinukas 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

B.  Dvarionas Preliudas a-moll  

V. Klova Maršas 

T. Šernas Lopšinė 

Barkarolė 

Senovinis maršas 

Etiudai 

M. Garlicky, K.Rodionov, 

K.Fortunatov 

Rinktiniai etiudai ( 1-as sąs.) 

T. Šernas Etiudai smuikui 

Schradieck Pratimai 

Ansambliai 

Mazas Duetai 

W. Mozart Menuetas 

A. Kučinskas   Senas sieninis laikrodis 

M. Weber Medžiotojų choras iš operos „Laisvasis šaulys“ 
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Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Gamos 

Grigorian 5-6 mažorinės ir minorinės gamos su trigarsiais (per 2 oktavas keičiant 

pozicijas) 

Sonatinos, variacijos, koncertai 

Baklanova Variacijos G-dur (pritaikė K.Rodionov) 

L. van Beethoven Sonatina G-dur 

Ch.Dancla Variacijos Nr. 1 (Pacini tema) 

A. Guberis Koncertino F-dur 

A. Vivaldi Koncertas a-moll, I d. 

Pjesės 

J. S. Bach Rondo 

van Beethoven Menuetas 

Gedike Gavotas 

Glinka Polka iš operos „Ivanas Susaninas“ 

Gretchaninov Juokingas paukštelis 

Jenkinson Šokis 

D. Kabalevsky Klounai 

W.Mozart Vokiška dainelė 

Tchaikovsky Neapolietiška dainelė 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

B. Dvarionas Valsas  

V. Klova Dainelė 

Etiudas Nr.1 ir Nr.2 

T. Šernas Svajonėlė 

 Pavasarėlis 

Etiudai 

M.Garlitski, K.Rodionov, 

K.Fortunatov 

Rinktiniai etiudai (II-as leidinys)                                                                                                                                              

Kaizer 36 etiudai 

Schradieck Pratimai (I-as sąs.) 

Ansambliai 

S. Forster Swannee River 

Kaemfert Nakties keliauninkai 

W.Mozart Duetai dviems smuikams 

J. Strauss Anna – polka 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2017 I. Tijūnelienė Smuikelės giesmė 
BALTO print 

UAB Vilnius 
1 

2. 2004 Chrestomatija smuikui“ (1–4 kl.) Maskva: „Kifara“ 1 

3. 2002 Little School of Melody Krakov 1 

4. 1998 Koncertai mažiesiems smuikininkams 

Sankt-

Peterburgas: 
„Lan“ 

1 

5. 1997 Jaunasis smuikininkas (1, 2-as leidiniai) 

Rostov prie 

Dono:     

„Feniks“ 

3 
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6. 1994 Rinktiniai etiudai 
Maskva 

:„Muzika“ 
1 

7. 1994 Smuikuokime dviese sudarė ir aranžavo E.Velička Vilnius 1 

8. 1993 A. Grigorian Gamos ir arpedžio Maskva:“Rosija“ 3 

9. 1992 Dvarionas. Pjesės jauniesiems smuikininkams 
Vilnius: 

„Muzika“ 
2 

10. 1984 A. Gricius Grok ,žiogeli ,smuikeliu „Vaga“ 4 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2001 R. Gedminienė Smuikininko pradžiamokslis Kaunas  

2. 1986 
A. Gricius Grok,žiogeli,smuikeliu (2d.) Metodiniai 

komentarai mokytojui 
„Vaga“ 2 

3. 1985 A. Gricius Grok,žiogeli,smuikeliu (1d.) „Vaga“ 2 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

SMUIKAS 

Styginiai instrumentai 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Styginių instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

smuiku žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pagrindinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – tobulinti mokinio muzikavimo smuiku įgūdžius.  

Dalyko uždaviniai: 1) gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą; 2) tobulinti instrumento 

valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą; 3) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir 

aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Smuiko  dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikavimo technikos įvaldymas; 2) muzikos kūrinių 

interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.    

 

Mokinių pasiekimai 

9. 1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus 

Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos 

kalbos priemones; 

1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, 

galėti paaiškinti nuorodas; 

1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus. 

1.2. Tobulinti garso išgavimo įgūdžius 1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso 

išgavimo būdus; 

1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos 

instrumento ar balso galimybes formuojant 

kokybišką garsą. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą 
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Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius. 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, 

tinkamai jį interpretuoti; 

2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą; 

2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio 

faktūros reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai); 

2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių 

emocijas 

2.1.5. demonstruoti kūrybiškumą, savarankišką 

mąstymą, sprendžiant kylančius meninius 

uždavinius. 

2.2. Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius. 2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti 

nežinomą muzikinį tekstą. 

2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines 

kompozicijas. 

2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo 

principus; 

2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir 

būdus; 

2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai 

įgyvendinti pasirinktas muzikos išraiškos 

priemones; 

2.3.4. gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį. 

10. 3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose ir kt. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą 

mokyklos ar miesto (rajono) renginiuose; 

3.1.2. tinkamai elgtis scenoje 

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus. 3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar 

draugų atlikimą (išskiriant privalumus ir 

trūkumus); 

3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje 

vykstančius muzikinius reiškinius. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas, 

improvizacinių gebėjimų ugdymas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
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2
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5–7 2 4-6 4-6 4-6 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
II pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

8 2 4-6 4-6 4-6 
Baigiamasis egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 
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REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Gamos, etiudai 

 4-6 mažorinės ir minorinės gamos, trigarsiai (2-jų   3-jų oktavų) 

A. Grigorian Gamos ir arpedžio 

Koncertai, variacijos 

Ž. Akolay Koncertas 

Ch.Dancla Variacijos Nr.3 (V.Belini tema) 

Ch.Dancla Variacijos Nr.4 (G.Donicetti tema) 

A. Komarovsky Koncertas Nr.2 

W.A.Mozart Mažasis koncertas 

F. Seitz Koncertas Nr.1 G-dur I ,II, III dalys  

Pjesės 

N. Baklanova Etiudas- stacato 

L. van Beethoven Menuetas 

L. Bokerini Menuetas  

K. Bomas Nenutrūkstamas judėjimas 

Ž. Bizet Seguidilla iš op. „Karmen“ 

Glinka Jausmas 

Atviraširdiškumas 

Ž. Ramo Gavotas  

Tamburinas 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

B. Dvarionas Valsas 

B.Dvarionas Koncertino 

V. Klova Valsas 

Etiudai 

J. Dont Etiudai 

K. Fortunatov Rinktiniai etiudai 

Ansambliai 

J. Brahms Vengrų šokis 

L. van Beethoven Turkų maršas 

W.Mozart Duetai 2-iems smuikams  

F. Schubert Muzikinis momentas 

 

Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Gamos 

 Dviejų trijų oktavų mažorinės minorinės gamos, arpedžio (trigarsiai 
kvartsekstakordai, sekstakordai ir septakordai). Gamos dvigubom natom.  

A.Grigorian Gamos ir arpedžio 

Sonatos, koncertai, variacijos 

J. Bach Koncertas a-moll 

Š. Berijo Variacijos d-moll 

Ch.Dancla Koncertinis solo 

G. Handel Sonata F-dur 

A.Komarovsky Koncertas Nr.1 

A.Vivaldi Koncertas a-moll I d. 
Koncertas a-moll II-III d.  

Pjesės 

J. S. Bach Arija 

J.Bize Habanera iš operos „Karmen“ 

Farandola iš operos „Karmen“ 
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G.Elerton  Tarantela 

R.Glier  Romansas c-moll 

Valsas 

Z. Massenet                                   Meditacija   

M. Poplavski Tarantela 

R. Schuman Svajonė 

P. Tchaikovsky Nata-valsas 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

Balakauskas Sarabanda 

Gavotas 

B. Dvarionas Elegija „Prie ežerėlio“ 

J. Gaižauskas Sena daina 
Senas šokis („Suktinis“) 

V. Klova Preliudas 

Noktiurnas 

Kutavičius Baroko stiliaus variacijos 

Etiudai 

K. Fortunatov Rinktiniai etiudai 

R. Kreicer Etiudai 

Rode 24 Kaprisai 

Ansambliai 

S. Yaradier La Paloma 

S. Joplin Regtaimas 

J. Gershwin Summer time 

A. Piazzolla Libertango 

J. Straus Polka-pičikato 

P. Tchaikovsky Mažųjų gulbelių šokis iš baleto „Gulbių ežeras“ 

Gėlių valsas iš baleto „Gulbių ežeras“ 

 

Septinti ir aštunti mokymosi metai (7-8 klasė) 
 

Gamos 

 Dviejų trijų oktavų mažorinės ir minorinės gamos, arpedžio (dvigubos 
natos) 

A.Grigorian Gamos ir arpedžio 

Sonatos, koncertai 

J. S. Bach Koncertas E-dur I d. 
Koncertas a-moll I d. 

Š. Berio Koncertas Nr.7 

A. Corelli Sonata g-mool 

G.F.Handel Sonata g-moll                                                                                    

Kabalevsky Koncertas I d. 

N. Rakov Koncertino 

D.Vioti Koncertas Nr.23 

Pjesės 

F. Cuperen Mažieji vėjo malūnai 

A.Daken Gegutė 

Z. Fibich Poema 

Fioril Etiudas Nr.28 D-dur 

M. Klerambo Preliudas ir Allegro 

Kreisler Meilės kančios 

K. Sen-Sans Gulbė 

F. Schubert Bitutė 

P.Tchaikovsky Rudens daina 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

B. Dvarionas Elegija „Prie ežerėlio“ 
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J. Gaižauskas  Rauda 

Išdykėlė 

B. Kutavičius Romantinis preliudas 

J. Naujalis Svajonė 

Etiudai 

J. Dont Etiudai 

M. Garlicky, K. Rodionov, 
K. Fortunatov 

Rinktiniai etiudai 

 F.Fiorillo 36 etiudai ir kaprisai 

R. Kreicer Etiudai 

P.Rode 24 kaprisai 

Ansambliai 

S. Joplin Regtaimas  

S. Foster Beautiful dreamer 

Glazunov Gavotas 

Grieg Norvegų šokis 

G. M. Rodrigez La Cumparsita 

D. Shostakovich Romansas 

A.Villoldo El.Chocl 

El.Cachorrito 

 
 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
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L
ei

d
im

o
 

m
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2006 The Tango Fiddler Vokietija 1 

2. 2003 G. Bizet Popular Pieces 

London, 

Frankfurt, Leizig, 
New York 

1 

3. 1999 R.Kreutzer Etiudai 
Maskva: 

„Muzika“ 
1 

4. 1997 Concert at Home Favourite Melodies 
Maskva: 
„Muzika“ 

1 

5. 1997 Jaunasis smuikininkas (2, 3 leidiniai) 
Rostov prie 

Dono: „Feniks“ 
2 

6. 1994 K. Fortunatov Rinktiniai etiudai 
Maskva: 
„Muzika“ 

1 

7. 1993 A. Grigorian Gamos ir arpedžio 
Maskva : 

“Rosija” 
3 

8. 1993 A. Vivaldi Koncertas a-moll Krakov 1 

9. 1983 Chrestomatija smuikui 5-6 kl. 
Maskva: 

„Muzika“ 
1 

10. 1971 Ž. Mazas Etiudai Maskva 1 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2008 
G. Turčaninova Mažasis smuikininkas. Mokymo metodika 

muzikos mokykloms 

„Šiuolaikiė 

muzika" 
 

2. 1996 L. Dubosaitė  Metodinė literatūra   

3. 1989 
A .Gricius Smuikas-mano draugas. Metodiniai komentarai 
mokytojui. 

„Šviesa“ 2 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

AKORDEONAS 
Akordeono specialybė 

 

Dalyko programa 

PRADINIO  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Akordeono dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

akordeonu žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pradinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui muzikavimo akordeonu pradmenis. 

Dalyko uždaviniai: 1) atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį mokinio 

muzikalumą; 2) formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 3) pažinti 

muzikinės kalbos priemones; 4) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius 

gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.  

Akordeono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.   

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, 

naudojant muzikos instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

garso išgavimo principus ar kvėpavimo 

elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 
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2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos 

faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, 

charakterį, nuotaiką 

2.1.1. Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus 

(motyvas, frazė, sakinys), formą ir naudojamus 

interpretacijos ženklus. 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 

dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, 

dinamikos, artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos 

priemonių atlikimo ypatumus. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį 

numerį klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio 

aprangai ir elgsenai scenoje; 

3.1.3. mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje 

ir pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, įvertinti savo ir 

kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo 

kriterijus; 

3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir 

klasės draugų grojimą (išskiriant teigiamas ir 

neigiamas atlikimo puses). 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
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1 - - 6-10 4-6 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 
II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 
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2-4 1-2 1-2 4-6 4-6 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Egzaminas 

2-3 skirtingo žanro 

kūriniai 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Gamos 

Parengiamieji 

pratimai abiem 

rankoms 

I pusmetis 

C-dur; 

dviejų oktavų 

ribose, abiem 

rankomis, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

vidutiniu tempu 

I pusmetis 

G-dur, e-moll; 

dviejų oktavų 

ribose, abiem 

rankomis, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

vidutiniu tempu 

I pusmetis 

D-dur, h-moll; 

dviejų oktavų 

ribose, abiem 

rankomis, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

vidutiniu tempu 

II pusmetis 

a-moll; 

dviejų oktavų 

ribose, abiem 

rankomis, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

vidutiniu tempu 

II pusmetis 

F-dur, d-moll; 

dviejų oktavų 

ribose, abiem 

rankomis, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

vidutiniu tempu 

II pusmetis 

B-dur, g-moll, 

dviejų oktavų 

ribose, abiem 

rankomis, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

vidutiniu tempu 

Arpedžio 

Ilgasis arpedžio, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, 

vidutiniu tempu 

Ilgasis arpedžio, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, 

vidutiniu tempu 

Ilgasis arpedžio, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, 

vidutiniu tempu 

Akordai 

Tonikos trigarsis 

ir jo apvertimai 

dviejų oktavų 

ribose 

Tonikos trigarsis 

ir jo apvertimai 

dviejų oktavų 

ribose 

Tonikos trigarsis 

ir jo apvertimai 

dviejų oktavų 

ribose 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 
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Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

F. Andrijev Pizzicato 

Ž. Armanas Pjesė 

T. Belova Pienė 

V. Burinskas Mažas valsas 

J. Brahms Lopšinė 

L. Kolesov Skaičiuotė 

A. Lopas Naujienos 

K. Solovjov Zylučių valsas 

A. Svinolobov Miške 

G. F. Telemann Allegro 

O. Volkova Voveraitė 

A. Žilinskis Latvių polka 

Etiudai 

A. Dorenskij Etiudas a-moll 

J. Kola Etiudas C-dur 

I. Praisler Etiudas C-dur 

L. Shytte Etiudas a-moll 
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Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

V. Burinskas Lengvos variacijos „Strazdo dainelė“ 

W. Newy Maža siuita akordeonui  (Preliudija, Supynės, Nenaudėlis) 

Polifoniniai kūriniai 

T. Gosek Gavotas G-dur 

G. F. Handel Menuetas e-moll 

A. Stolzel Bure d-moll 

Pjesės 

T. Fallone Miuzetas 

V. Ivanova Rudens dainelė 

U. Jutila Mažasis akordeonistas 

L. Kolesov Mažas fokstrotas 

J. Kolesov Pirmieji žingsniai 

A. Litvinenko Mokykloje 

I. Lysenko Suomių šokis 

V. Ločeris Lėlytė (iš siuitos „Dukrytės žaisliukai) 

A. Ostrovskij Miega stalčiuje žaisliukai 

J. Peshkov Miuzetė 

B. Seveljev Geras draugas 

A. Tichonchuk Polka 

Etiudai 

V. Bakanov Etiudas a-moll 

A. Denisov Etiudas C-dur 

P. Zilcher Etiudas a-moll 

A. Zubarev Etiudas C-dur 

Ansambliai 

V. Burinskas Mažas valsas (duetas) 

V. Cosma Shimmy (duetas) 

A. Korobeynikov Prelude (kvartetas) 

T. Kotro Santa Lucia (duetas) 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

R. Bazhilin Siuita „Paslaptingas miškas“ 

A. Dorenskij Sonatina klasikiniame stiliuje 

H. Rebane Maža siuita (Pasaka, Lietutis, Mažas debesėlis, Į mokyklą) 

V. Richter Mini siuita akordeonui (Prologas, Šokis, Elegija, Basso ostinato) 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Sarabanda B-dur 

D. Cipoli Fugetė d-moll 

J. Mattheson Sarabanda e-moll 

J. Pachelbel Kanonas 

Pjesės 

P. Aleksandravičius Lietutis 

V. Bakanov Valsiukas 

H. Eks  Polka 

L. Kolesov Bugi-Bugi 

G. H. Kolz Daina 

G. H. Kolz Old Fashion Jazz 

I. Krieger Menuetas 

M. Monnot Daina Žanui 

W. A. Mozart Arija Es-dur 
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J. Peškov Mazurka 

T. Shlunck Nykštukas 

Vokiečių l. šokis Lendleris 

V. Zavalnyj Melodija 

Etiudai 

A. Denisov Etiudas G-dur 

A. Dorenskij Etiudas e-moll 

Z. Duvernay Etiudas F-dur 

S. Liachovitskaja Etiudas G-dur 

V. Rozhkov Etiudas e-moll 

B. Tikhonov Etiudas d-moll 

Ansambliai 

Sh. Brooks Some of These Days (duetas) 

A. Korobeynikov Pajusk ritmą (duetas) 

P. Moria Menuetas (trio) 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

J. Gasior Linksma blusa (variacijos) 

G. Lichuer Rondo 

V. Ločeris Suita „Dukrytės žaisliukai“ 

A. Suchanov 
Vaikiška siuita Nr. 1 (Lopšinė, Laikas keltis, Mažyli, Nenuorama ir 

mergaitė) 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Preliudija c-moll 

G. F. Handel Sarabanda e-moll 

J. Pachelbel Sarabanda 

Pjesės 

W. F. Bach Menuetas d-moll 

A. Dargomyzhsky Melancholiškas valsas 

E. Derbenko „Pingvinai“ iš ciklo „Jumoreskos“ 

A. Dorenskij Diksas 

L. Kolesov Štrichuotas labirintas 

A. Korchevoj Mažasis virtuozas 

A. Korobeynikov Get a Rhythm 

A. Korobeynikov Little Locomotive from Romashkov 

J. Larcange Tradicinis miuzetas 

M. Legrand Šerburgo skėčiai 

F. Marso Elyzėjaus laukai 

D. Scarlatti Menuetas 

G. Shearing Lopšinė 

Etiudai 

L. Malinovskij Etiudas g-moll 

G. Volfart Etiudas D-dur 

Ansambliai 

A. Korobeynikov Dance of Dolls (duetas) 

D. Kramer Šokantis smuikininkas (duetas) 
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REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
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d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2015 
E. Levin Favorite Classics in simple arrangement for 

button accordion and accordion 

Rostov-na Donu: 

„Feniks“ 

 

2. 2009 
A. Dorenskij Pop-jazz suites for button accordion or 
accordion 

Rostov-na Donu: 
„Feniks“ 

 

3. 2008 French souvenir 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

4. 2008 Not Only Jazz 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

5. 2007 Carnival in Venezia 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

6. 2007 European holiday 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

7. 2007 Brazilian Carnival 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

8. 2006 Popular music album by foreign composers „Moon River“  
Maskva: 

 „Kifara“ 

 

9. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Etudes 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

10. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Polyphonic Pieces 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

11. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Pieces 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

12. 2003 
A. Korobeynikov – Pieces for accordion Part 2 „Album 

For Children and Youth” 

Sankt-Peterburg: 

„Compozitor“ 

 

13. 2001 Album For Children „Ship“ 
Sankt-Peterburg: 

„Compozitor“ 

 

14. 1999 V. Burinskas Akordeono ABC 
Vilnius: 

 „Vaga“ 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2018 D. Vasauskienė Melodinių bosų ABC 
Šiauliai: 
“Lucilijus” 

 

2. 2018 L. ir R. Galliano Complete Accordion Method 
Minnesota: „Hal 

Leonard“ 

 

3. 2006 V. Kaknavičiūtė Ansamblinis grojimas akordeonu 

Klaipėda: 
„Klaipėdos 

universiteto 

leidykla“ 

 

4. 2003 
G. Balčiūnas Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui: 
sąsajų su liaudiškuoju muzikavimu problemos ir atlikimo 

raida 

Vilnius: “Elsis 

biuro sistemos” 

 

5. 2001 H. Dainovskaja Mokymas groti chromatiniu akordeonu 
Vilnius: „Mokslo 
aidai“ 

 

6. 2000 A. Baika Lietuvos akordeono meno raida ir perspektyvos 
Vilnius: 

 LMA 

 

7. 1997 V. Kaknavičiūtė Armonikos tipo instrumentai 
Klaipėda: 
“Klaipėdos 

rytas” 

 

8. 1997 
R. Sviackevičius Instrumentavimo akordeonų ansambliams 

ir orkestrams pagrindiniai principai 
Vilnius 
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9. 1991 Z. Abromavičiūtė Akordeonisto grojimo įgūdžių ugdymas 
Vilnius: Lietuvos 

konservatorija 

 

10. 1991 V. Burinskas Akordeono pradžiamokslis 
Vilnius:  
„Vaga“ 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

AKORDEONAS 

Akordeono specialybė 
 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Akordeono dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

akordeonu žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pagrindinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – tobulinti mokinio muzikavimo akordeonu įgūdžius.  

Dalyko uždaviniai: 1) gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą; 2) tobulinti instrumento 

valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą; 3) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir 

aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Akordeono  dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikavimo technikos įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.    

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus 

Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos 

kalbos priemones; 

1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, 

galėti paaiškinti nuorodas; 

1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus. 

1.2. Tobulinti garso išgavimo įgūdžius 1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso 

išgavimo būdus; 

1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos 

instrumento ar balso galimybes formuojant 

kokybišką garsą. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą 
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Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius. 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, 

tinkamai jį interpretuoti; 

2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą; 

2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio 

faktūros reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai); 

2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių 

emocijas 

2.1.5. demonstruoti kūrybiškumą, savarankišką 

mąstymą, sprendžiant kylančius meninius 

uždavinius. 

2.2. Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius. 2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti 

nežinomą muzikinį tekstą. 

2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines 

kompozicijas. 

2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo 

principus; 

2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir 

būdus; 

2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai 

įgyvendinti pasirinktas muzikos išraiškos 

priemones; 

2.3.4. gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį. 

11. 3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose ir kt. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą 

mokyklos ar miesto (rajono) renginiuose; 

3.1.2. tinkamai elgtis scenoje 

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus. 3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar 

draugų atlikimą (išskiriant privalumus ir 

trūkumus); 

3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje 

vykstančius muzikinius reiškinius. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas, 

improvizacinių gebėjimų ugdymas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
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A
k
o
rd

eo
n
as

 

2
 s

a
v
. 

v
a
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5–7 2-3 2-3 2-4 4-6 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai  
II pusmetis 

Egzaminas 

2-3 skirtingo žanro kūriniai 

8 1 1 2-4 2-4 
Baigiamasis  egzaminas 

3 skirtingo žanro kūriniai 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

5 6 7 8 

Gamos 

I pusmetis 

A-dur, fis-moll; 

dviejų oktavų 

ribose, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

gyvu tempu) 

I pusmetis 

E-dur, cis-moll; 

dviejų oktavų 

ribose, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

gyvu tempu) 

I pusmetis 

H-dur, gis-moll; 

dviejų oktavų 

ribose, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

gyvu tempu) 

Techninė įskaita 

nėra privaloma 

II pusmetis 

Es-dur, c-moll; 

dviejų oktavų 

ribose, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

gyvu tempu 

II pusmetis 

As-dur, f-moll; 

dviejų oktavų 

ribose, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

gyvu tempu 

II pusmetis 

Des-dur, b-moll; 

dviejų oktavų 

ribose, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

gyvu tempu 

Arpedžio 

Ilgasis arpedžio 

ir trumpasis 

arpedžio su jo 

apvertimais, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, gyvu 

tempu 

Ilgasis arpedžio 

ir trumpasis 

arpedžio su jo 

apvertimais, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, gyvu 

tempu 

Ilgasis arpedžio 

ir trumpasis 

arpedžio su jo 

apvertimais, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, gyvu 

tempu 

Akordai 

Tonikos akordas 

ir jo apvertimai, 

gyvu tempu 

Tonikos akordas 

ir jo apvertimai, 

gyvu tempu 

Tonikos akordas 

ir jo apvertimai, 

gyvu tempu 

 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

Aukštas / 

Aukštesnysis 
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(5-6 balai) (7-8 balai) (9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

A. Dorenskij Siuita „Paskaičiuokime iki penkių“ 

B. Dowlasz Robotų šokiai 

V. Ločeris Sonatina Nr. 2 C-dur 

M. Niziurski Sonatina Nr. 1 

Polifoniniai kūriniai 

S. Galas Imitacija 

S. Galas Arietta 

G. F. Handel Sarabanda d-moll 

L. Malinovskij Pastoralė 

Pjesės 

J. Brahms Vengrų šokis Nr.5 (fragmentas) 

J. Delance Miuzetas 

A. Dorenskij Kantri 

G. Edison Džaivas 

J. Haydn Menuetas C-dur 
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D. Kern Dūmas 

A. Korobeynikov Intermezzo “Kinder Surprise” 

L. Mozart Bure 

W. A. Mozart Fragmentas iš Simfonijos Nr. 40 (I dalis) 

B. Tichonov Pertraukoje 

V. Vlasov Tylus kinas 

Etiudai 

V. Bakanov Etiudas “Šokanti lėlė” 

H. Eks Etiudas a-moll 

L. Malinovskij Etiudas c-moll 

A. Zubarev Etiudas c-moll 

Ansambliai 

G. Giraud Po Paryžiaus dangum (duetas) 

A. Piazzolla Chiquilin de Bachin (kamerinnis ansamblis: akordeonas, smuikas) 

 

Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

B. Dowlasz Concertino 

U. Jutila Variacijos I. Šainskio melodijos „Krokodilo Genos dainelė“ tema 

V. Mikalauskas Variacijos h-moll 

A. Valpola Siuita „Klounai“ 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Preliudas D-dur 

J. S. Bach Vargoninė preliudija d-moll 

D. Cipoli Fugetė d-moll 

Pjesės 

J. S. Bach Badinerie 

R. Bažilin Cilindras 

A. Dorenskij Fokstrotas 

S. Galas Pasiklydęs miške 

G. Gershwin Plok ritmą 

S. Jankovič Nuotaikoje 

T. Murena Pasadoblis „Adios, Sevilla“ 

P. Prado Samba „Karamba“ 

A. Rubinštein Melodija 

V. Zavalnij Intermeco 

V. Zavalnij Žvirblis Čikas 

Etiudai 

F. Burgmuller Etiudas C-dur 

E. Derbenko Etiudas „Tarantella“ 

L. Malinovskij Etiudas g-moll 

A. Rozhkov Etiudas F-dur 

Ansambliai 

J. Peyronnin Polka fantazija (duetas) 

A. Villoldo El Cachorrito (kamerinnis ansamblis: akordeonas, smuikas) 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

A. Dorenskij Džiazinė siuita (Baladė, Bliuzas, Fokstrotas, Kantri) 

P. Fiala Introdukcija ir rondo 

W. A. Mozart Turkų maršas (rondo iš Sonata Nr. 11) 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Vargoninė preliudija ir fuga G-dur 
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G. F. Handel Čakona 

J. Pachelbel Fuga D-dur 

J. Švedas Alemanda 

Pjesės 

R. Bažilin Karamelinis aukcionas 

L. Kolesov Darbšti bitelė 

A. Korobeynikov Čarlstonas 

J. Kwiatkowski Žiemos peizažas 

F. Marso Nostalgija 

B. Tichonov Suomių polka 

B. Veksler Samba 

V. Vlasov Ekspromtas 

Etiudai 

A. Cholminov Etiudas a-moll 

V. Czerny Etiudas fis-moll 

A. Nazarenko Etiudas a-moll 

Ansambliai 

Aranž. V. Bakanov Tarantella 

Aranž. R. Sviackevičius Kubietiškos melodijos (duetas) 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

E. Derbenko Sonatina Nr. 1 

A. Korobeynikov Jazz Divertimento (Swing, Jazz-Waltz, Blues, Charleston) 

V. Ločeris Variacijos “Gale tėvo laukelio” tema 

V. Merkušin Maža siuita (Žiemos pasaka, Andantino, Finalas) 

K. Olczak Etiudai (Nr. 1, Nr. 2) 

B. K. Przybylski Porcelianinė šokėja (variacijos) 

Polifoniniai kūriniai 

L. Boelmann Introdukcija ir Choralas 

H. F. Hendel Sarabanda 

G. F. Handel Pasakalija iš siuitos Nr. 7 

L. Malinovskij Fuga 

Pjesės 

R. Bažilin Linksmasis Regis 

R. Bažilin Ruduo 

N. Chaikin Mažas rondo 

L. C. Daquin Gegutė 

E. Derbenko Ispanija. Fiesta 

E. Derbenko Brazilija 

M. Likhachov Rumba tokatos stiliuje 

J. Kwiatkowski Pingvinas, kuris pamiršo užsivilkti fraką 

V. Mellochi Žonglierius 

P. Piccigoni Valsas-miuzetas “Šviesa ir šešėliai“ 

S. Rachmaninov Itališka polka 

A. Tuchowski Jazz Toccata 

Ansambliai 

A. Astier Audra (duetas) 

L. Anderson Jazz Pizzicato (trio) 
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REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2015 
E. Levin Favorite Classics in simple arrangement for 

button accordion and accordion 

Rostov-na Donu: 

„Feniks“ 

 

2. 2009 
A. Dorenskij Pop-jazz suites for button accordion or 
accordion 

Rostov-na Donu: 
„Feniks“ 

 

3. 2008 French souvenir 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

4. 2008 Not Only Jazz 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

5. 2007 Carnival in Venezia 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

6. 2007 European holidays 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

7. 2007 Brazilian Carnival 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

8. 2006 Popular music album by foreign composers „Moon River“  
Maskva: 

 „Kifara“ 

 

9. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Etudes 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

10. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Polyphonic Pieces 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

11. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Pieces 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

12. 2003 
A. Korobeynikov – Pieces for accordion Part 2 “Album 

For Children and Youth” 

Sankt-Peterburg: 

„Compozitor“ 

 

13. 2001 Album For Children „Ship“ 
Sankt-Peterburg: 

„Compozitor“ 

 

14. 1999 V. Burinskas Akordeono ABC 
Vilnius:  

„Vaga“ 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2018 D. Vasauskienė Melodinių bosų ABC 
Šiauliai: 
“Lucilijus” 

 

2. 2018 L. ir R. Galliano Complete Accordion Method 
Minnesota: „Hal 

Leonard“ 
 

3. 2006 V. Kaknavičiūtė Ansamblinis grojimas akordeonu 

Klaipėda: 
„Klaipėdos 

universiteto 

leidykla“ 

 

4. 2003 
G. Balčiūnas Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui: 
sąsajų su liaudiškuoju muzikavimu problemos ir atlikimo 

raida 

Vilnius: “Elsis 

biuro sistemos” 
 

5. 2001 H. Dainovskaja Mokymas groti chromatiniu akordeonu 
Vilnius: „Mokslo 
aidai“ 

 

6. 2000 A. Baika Lietuvos akordeono meno raida ir perspektyvos 
Vilnius: 

 LMA 
 

7. 1997 V. Kaknavičiūtė Armonikos tipo instrumentai 
Klaipėda: 
“Klaipėdos 

rytas” 

 

8. 1997 
R. Sviackevičius Instrumentavimo akordeonų ansambliams 

ir orkestrams pagrindiniai principai 
Vilnius  
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9. 1991 Z. Abromavičiūtė Akordeonisto grojimo įgūdžių ugdymas 
Vilnius: Lietuvos 

konservatorija 
 

10. 1991 V. Burinskas Akordeono pradžiamokslis 
Vilnius:  
„Vaga“ 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

KLARNETAS  

Mediniai pučiamieji instrumentai 

 

Dalyko programa 

PRADINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

klarnetu žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pradinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui muzikavimo klarnetu pradmenis. 

Dalyko uždaviniai: 1) atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį mokinio 

muzikalumą; 2) formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 3) pažinti 

muzikinės kalbos priemones; 4) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius 

gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.  

Klarneto dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.   

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, 

naudojant muzikos instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

garso išgavimo principus ar kvėpavimo 

elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 
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2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos 

faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, 

charakterį, nuotaiką 

2.1.1. Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus 

(motyvas, frazė, sakinys), formą ir naudojamus 

interpretacijos ženklus. 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 

dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, 

dinamikos, artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. Paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos 

priemonių atlikimo ypatumus. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį 

numerį klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. Mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio 

aprangai ir elgsenai scenoje; 

3.1.3. Mokytis susikaupti, nesijaudinti 

pamokoje ir pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, įvertinti savo ir 

kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo 

kriterijus; 

3.2.2. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir 

klasės draugų grojimą (išskiriant teigiamas ir 

neigiamas atlikimo puses). 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos Pjesės Etiudai 

K
la

rn
et

as
 

2
 s

a
v
. 

v
a
l.

 

1 2-4 4-8 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 
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2-4 2-4 4-8 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Gamos 

G-dur, F-dur, 

gamos per 1 

oktavą, 

pusinėmis ir 

ketvirtinėmis 

natomis, legato ir 

detache štrichais. 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 2 ženklų, 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis 

natomis, legato, 

detache štrichais. 

 

Gamos iki 2 

ženklų imtinai, 

pagal galimybes 

– per dvi oktavas, 

pridedant 

smulkesnio ritmo 

ir įvairios tarties 

variantus. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis,  

natomis; tarties 

variantai: legato, 

detache, 

staccato. 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 3 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis, 

triolėmis; tarties 

variantai: legato, 

detache, 

staccato, dvi 

natos staccato, 

dvi – legato 

paeiliui. 

Trigarsis 

Mažorinis 

trigarsis per 

vieną oktavą, 

legato ir detache 

štrichais 

Trigarsis 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis 

natomis, legato, 

detache štrichais. 

 

Trigarsis 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis 

natomis, legato, 

detache 

variantais per dvi 

oktavas. 

Trigarsis 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomis per dvi 

oktavas. 

 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 
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išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

D. Kabalevsky Maža polka 

S. Lukaniuk Pasaka 

F. Schubert Valsas 

Vengrų liaudies daina Varlytė 

Etiudai 

S. Gezencvej Etiudas Nr.1, 4, 5 

J. Mikolainis Etiudas Nr. 1-7 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Pjesės 

C. Gervaise Alemanda 

Chr. Norton Garvežio bliuzas 

J. B. Pergolezi Pastoralė 

T. Susato Rondo 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Barkauskas Agurkų dainelė 

R. Žigaitis Žaidimas 

Etiudai 

S. Gezevcvej Etiudas Nr. 12, 15 

Specimen  Etiudas Nr.1, 4 
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Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Pjesės 

L. Boccherini Menueta 

A. Gedike Šoki 

E. Grieg Valsas a-moll 

Khachaturian Andantino 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

B. Dvarionas Preliudas 

L. Vilkončius Labanakt vaikučiai 

Etiudai 

S. Gezancvej Etiudas Nr. 24,  25, 27 

Specimen  Etiudas Nr. 8 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Pjesės 

F. Schubert Ave Maria 

Saint-Saens Gulbė 

P. Tchaikovsky Daina be žodžių 

K. M. Weber Mazurka 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

J. Pakalnis „A la Chopin“ iš baleto „Sužadėtinė“ 

Etiudai 

R. M. Endresen Etiudas Nr.27 

Goodman Etiudas Nr.3 

R. Hofmann Etiudas Nr.20 

S. Rozanov Etiudas Nr.9 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2015 J. Mikolainis Klarnetas.Pradžiamokslis 
Muzikos studija 

„Mikutis“ 
 

2. 2009 R. Ramanauskas Pjesės Es klarnetui 1 rinkinys  1 

3. 2000 Orechova Dreams album of popular pieces 
Moscow 

„Muzyka“ 
1 

4. 2001 P. Abukevičius Kūriniai klarnetui, 5 sąs. Leidybos centras 1 

5. 1977 A. Budrys Klasikų kūriniai klarnetui Vilnius: VAGA 1 

6. 1996 Specimen Sight-Reading Tests for Clarinet. Grades 1-5 
A B R S M 

PUBLISHING 
 

7. 1996 P. Abukevičius Kūriniai klarnetui, 3 sąs. Leidybos centras 
1 
 

8. 1995 P. Abukevičius Kūriniai klarnetui, 2 sąs. Leidybos centras  

9. 1994 P. Abukevičius Kūriniai klarnetui, 1 sąs 
LR ŠMM 

Leidybos centras 
 

10. 1974 S. Gezevcvej Etiudai 
„ Muyicna 
Ukraina“ 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2001 K. Bliujus Gamos, gamų pratimai ir etiudai klarnetui UAB „Rodiklis“ 1 
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2. 2001 
Methodische Schule der Klarinettistischen Grifftechnik 

Klarinette Ausgabe für Böhm System 

Musikverlag 

Zimmermann 
 

3. 1999 
T. Lautzenheiser, P.Lavender, J.Higgins, T.C.Rhodes, 
Ch.Menghini, D.Bierschenk „Essential elements 2000 

clarnet. Book 1 

Hal Leonard 

corporation 
 

4. 1999 J. Brymer Die Klarinette 
Ed. Sven Bergh, 
Berl. 

 

5.  https://www.udemy.com/course/clarinet-a-beginners-guide/   
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

KLARNETAS 

Mediniai pučiamieji instrumentai 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

klarnetu žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pagrindinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – tobulinti mokinio muzikavimo klarnetu įgūdžius.  

Dalyko uždaviniai: 1) gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą; 2) tobulinti instrumento 

valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą; 3) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir 

aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Klarneto  dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikavimo technikos įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.    

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus 

Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos 

kalbos priemones; 

1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, 

galėti paaiškinti nuorodas; 

1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus. 

1.2. Tobulinti garso išgavimo įgūdžius 1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso 

išgavimo būdus; 

1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos 

instrumento ar balso galimybes formuojant 

kokybišką garsą. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą 
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Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius. 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, 

tinkamai jį interpretuoti; 

2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą; 

2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio 

faktūros reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai); 

2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių 

emocijas 

2.1.5. demonstruoti kūrybiškumą, savarankišką 

mąstymą, sprendžiant kylančius meninius 

uždavinius. 

2.2. Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius. 2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti 

nežinomą muzikinį tekstą. 

2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines 

kompozicijas. 

2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo 

principus; 

2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir 

būdus; 

2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai 

įgyvendinti pasirinktas muzikos išraiškos 

priemones; 

2.3.4. gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį. 

12. 3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose ir kt. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą 

mokyklos ar miesto (rajono) renginiuose; 

3.1.2. tinkamai elgtis scenoje 

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus. 3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar 

draugų atlikimą (išskiriant privalumus ir 

trūkumus); 

3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje 

vykstančius muzikinius reiškinius. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas, 

improvizacinių gebėjimų ugdymas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų patikrinimo 

(vertinimo) formos 
Stambios 

formos 

kūriniai 
Pjesės Etiudai 
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2
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a
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5–6 - 4-6 6-8 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
II pusmetis 

Techninė įskaita 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

7 1-2 2-4 6-8 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai, arba 

stambi forma ir skirtingo žanro 

pjesė 

II pusmetis 

Techninė įskaita 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai, arba 

stambi forma ir skirtingo žanro 

pjesė 

8 1 2-4 4-6 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

II pusmetis 

Baigiamasis  egzaminas 

stambi forma, skirtingo žanro 

pjesė 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

5 6 7 8 

Gamos 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

per dvi tris 

oktavas iki 4 

ženklų imtinai, 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis ir 

triolėmis 

natomis, legato, 

detache štichais. 

 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 5 ženklų per 

dvi tris oktavas 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis ir 

triolėmis 

natomis, legato, 

detache štrichais. 

 

Gamos iki 6 

ženklų imtinai 

per dvi, tris 

oktavas, pagal 

galimybes 

pridedant 

smulkesnio ritmo 

ir įvairios tarties 

variantus. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis, 

triolėmis ir 

šešioliktinėmis 

natomis; tarties 

variantai: legato, 

detache, staccato. 

Visos mažorinės 

ir minorinės 

gamos per dvi 

,tris oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis, 

triolėmis, 

šešioliktinėmis 

natomis; tarties 

variantai: legato, 

detache, staccato, 

dvi natos 

staccato, dvi – 

legato paeiliui. 

Trigarsis 
Mažorinis 

minorinis 

Trigarsis 

ketvirtinėmis, 

Trigarsis 

ketvirtinėmis, 

Trigarsis 

ketvirtinėmis, 
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trigarsis per dvi, 

tris oktavas, 

legato ir detache 

variantais, 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis ir 

triolėmis. 

aštuntinėmisir 

triolėmis 

natomis, legato, 

detache 

variantais. 

 

aštuntinėmis,  

triolėmis ir 

šešioliktinėmis 

natomis, legato, 

detache, staccato 

variantais. 

aštuntinėmis 

triolėmis ir 

šešioliktinėmis 

natomis. 

 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 
 



 

91 

 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Pjesės 

L.van Beethoven Menueta 

W. A. Mozart Rondo 

E. Sigmeister Melodija 

P. Tchaikovsky Andante 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

B. Dvarionas - J. Jasenka Valsas 

K. Galkauskas - J. Jasenka Pjesė 

Etiudai 

B. Dikov Etiudas Nr.25 

R. Hofman Etiudas Nr.30, 34, 43. 

H. Lemoine Etiudas Nr.29 

 

Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Pjesės 

L. van Beethoven Polonezas 

Chopin  

F. Chopin Noktiurna 

A. Mayer Tarantela 

A. Petrov Valsas 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

E. Laumenskienė Tarantela 

Etiudai 

A. Dikov Etiudas Nr.30 

R. Hofmann Etiudas Nr.64 

S. Rozanov Etiudas Nr.66 

A. Štark Eiudas Nr.31 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

 Stambios formos kūriniai 

L. van Beethoven Sonatina G-dur 

L. van Beethoven Sonatina d-moll 

Pjesės 

J. S. Bach Arija 

C. Debussy Svajonė 

Kuhlau Andante 

C.M.Weber Sonatina 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

J. Gruodis Rytiečių šokis 

Etiudai 

R. Hofmann Etiudas Nr.76, 81 

J. Mikolainis Etiudas Nr.32, 33 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

J. E. A. Koželuch Koncert Es dur 

J. X. Lefevre Sonata No. 
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V. Tuček Koncert B dur 

Pjesės 

W. A. Mozart Larghetto 

S. Rachmaninoff Vokalizė 

M. Ravel Habanera 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

J. Jasenka Presto 

Etiudai 

A. Rivčiun Etiudas Nr.77, 79,8 2 

S. Rozanov Etiudas Nr. 80 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2018 J. X. Lefevre Sonata No.1 Schott  

2. 2016 J. Mikolainis Klarnetas 
Muzikos studija 

„Mikutis“ 
 

3. 2016 J. E. A. Koželuh Koncert Es dur AMOS Editio  

4. 2002 Play Jazztime Faber Music 2 

5. 2001 P. Abukevičius Kūriniai klarnetui 5 sąs. 
Leidybos 

centras 
1 

6. 2001 K. Bliujus Gamos, gamų pratimai ir etiudai klarnetui 
UAB 

„Rodiklis“ 
1 

7. 2000 Orechova Dreams albumo of popular pieces 
Moscow 

„Muzyka“ 
1 

8. 1997 Play Latin Faber Music 2 

9. 1996 P. Abukevičius Kūriniai klarnetui 3 sąs. 
Leidybos 

centras 
1 

10. 1995 V.Tuček Koncert B dur Schott  

11. 1977 A. Budrys ,Klasikiniai kūriniai klarnetui Vaga  

Papildoma metodinė literatūra 

1.  
https://www.udemy.com/course/clarinet-beyond-

beginner/ 
               

2.  
http://www.clarinetmentors.com/videos/HighNotes/ind

ex.html 
               

3.  http://www.clarinet-now.com/                

4.  https://repository.lsmuni.lt/handle/1/34136                
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

FLEITA  

Mediniai pučiamieji instrumentai 

 

Dalyko programa 

PRADINIO  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

fleita žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pradinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui muzikavimo fleita pradmenis. 

Dalyko uždaviniai: 1) atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį mokinio 

muzikalumą; 2) formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 3) pažinti 

muzikinės kalbos priemones; 4) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius 

gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.  

Fleitos dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.   

 

Mokinių pasiekimai 

13. 1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, 

naudojant muzikos instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

garso išgavimo principus ar kvėpavimo 

elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 
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2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos 

faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, 

charakterį, nuotaiką 

2.1.1. Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus 

(motyvas, frazė, sakinys), formą ir naudojamus 

interpretacijos ženklus. 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 

dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, 

dinamikos, artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos 

priemonių atlikimo ypatumus. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį 

numerį klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio 

aprangai ir elgsenai scenoje; 

3.1.3. mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje 

ir pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, įvertinti savo ir 

kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo 

kriterijus; 

3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir 

klasės draugų grojimą (išskiriant teigiamas ir 

neigiamas atlikimo puses). 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 

Stambios 

formos 

kūriniai 

Pjesės Etiudai 

F
le

it
a 

2
 s

a
v
. 

v
a
l.

 

1-2 - 8-12 5-10 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
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2-4 2 3-6 6-10 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

(nėra privaloma) 

Gamos, virtuozinė pjesė 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Techninė įskaita 

(nėra privaloma) 

Gamos, virtuozinė pjesė 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Gamos 

F-dur, d-moll, 

G-dur, e-moll 

(per vieną oktavą, 

pusinėmis ir 

ketvirtinėmis, 

legato ir detache 

štrichais, 

trigarsis) 

B-dur, g-moll, 

D-dur, h-moll 

(per dvi oktavas, 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis, 

legato ir detache 

štrichais, 

trigarsis) 

Es-dur, c-moll, 

A-dur, fis-moll 

(per dvi oktavas, 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis, 

triolės, trigarsis ir 

jo apvertimai, 

legato ir detache 

štrichais) 

 

E-dur, cis-moll, 

As-dur, f-moll 

(per dvi oktavas, 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis, 

triolės, kvartolės, 

sekstolės, 

trigarsis ir jo 

apvertimai, 

legato ir detache 

štrichai) 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 
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Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

T. Adomavičius Naujienos 

V. Dussek Senovinis šokis 

Ch. W.  Gluck Linksma eisena 

J. Haydn Menuetas. Vokiečių šokis 

Lietuvių liaudies  melodijos Čip čipo,rip ripo. Pempel, pempel 

W. A. Mozart Žvaigždutė 

V. Stanaitis                                     Menuetas. Kalėdų giesmė 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Pjesės 

A. Aleksandrov Čekų melodija 

B. Dvarionas       Preliudas 

J. Haydn Andante 

S. Jonkus Spalvotas sviedinukas 

D. Kabalevsky Polka 

A. Khachaturian Andantino 

W. A. Mozart Gegužio dainelė. Piemenėlio daina 

V. Stanaitis Siūravo raselė 

P. Tchaikovsky Senovinė prancūzų dainelė 

Etiudai 

T. Adomavičius Etiudų rinkinys  

V. Bantai, G. Kovacs  Etiudų rinkinys Nr. 1 Nr.1–10 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Pjesės 

R. L. Coin Preliudas ir šokis 

B. Dvarionas Valsas 

J. Denvery Anos daina 



 

97 

 

A. Kačanauskas Siuntė mane motinėlė 

F. Mendelsohn Dainos sparnais 

Z. Metallidi Liudna karvė. Malvinos valsas. Šokantys jonvabaliai 

H. Persel Arija 

V. Striaupaitė-Beinarienė Oželis. Per girią girelę 

L. Vinci      Adagio 

Etiudai 

V. Bantai , G. Kovacs Etiudų rinkinys Nr. 1 Nr. 10–20 

G. Gariboldi Etiudų rinkinys Nr. 1 Nr. 1–10 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Sonatos 

G. F. Handel Sonata C-dur 

B. Marcello Sonata F-dur 

J.B.Vanhal Trys sonatos 

Pjesės 

M. K. Čiurlionis         Preliudai 

F. J. Gossec Tamburinas 

A. Kačanauskas Prie Nemunėlio 

V. Korovicin Bagatelė. Gavotas 

S. Prokofjev Riterių šokis iš baleto “ Romeo ir Džuljeta“ 

R. Šerkšnytė Miško pasaka 

Etiudai 

V. Bantai, G. Kovacs  Etiudų rinkinys Nr. 2 Nr. 20–30 

I. Jagudin 24 etiudai Nr. 1–10 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 
mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2010 Lengvos pjesės pučiamiesiems in C   

2. 2007 
Stebuklinga fleitos melodija Chrestomatija fleitai ir 

fortepijonui 
Muzikų draugija 1 

3. 2006 
A. Kornejevas Fleitininko albumas aukštesnėms muzikos 
mokyklos klasėms 

Maskva: 
“Kifara” 

1 

4. 2005 V. Korovicin  Pjesės fleitai ir fortepijonui 

Sankt-Petersburg: 

Compozitor 

Publishing 
House,  

1 

5. 2004 Z. Metallidi  Stebuklingi fleitos garsai 

Sankt-Petersburg: 

Compozitor 
Publishing House 

1 

6. 1980 A.Mikolainis  Grojimo fleita pradžiamokslis Muzikų draugija 2 

7. 1976 F.Vester  125 lengvi etiudai fleitai Universal Edition   

Papildoma metodinė literatūra 

1.  
T. Wye Practice book for the flute. Volume 1-6 (technique, 
intonation and vibrato, articulation, breathing and scales, 

advanced practice ) 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

FLEITA 

Mediniai pučiamieji instrumentai 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

fleita žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pagrindinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – tobulinti mokinio muzikavimo fleita įgūdžius.  

Dalyko uždaviniai: 1) gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą; 2) tobulinti instrumento 

valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą; 3) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir 

aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Fleitos  dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikavimo technikos įvaldymas; 2) muzikos kūrinių 

interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.    

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus 

Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos 

kalbos priemones; 

1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, 

galėti paaiškinti nuorodas; 

1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus. 

1.2. Tobulinti garso išgavimo įgūdžius 1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso 

išgavimo būdus; 

1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos 

instrumento ar balso galimybes formuojant 

kokybišką garsą. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą 
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Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius. 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, 

tinkamai jį interpretuoti; 

2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą; 

2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio 

faktūros reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai); 

2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių 

emocijas 

2.1.5. demonstruoti kūrybiškumą, savarankišką 

mąstymą, sprendžiant kylančius meninius 

uždavinius. 

2.2. Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius. 2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti 

nežinomą muzikinį tekstą. 

2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines 

kompozicijas. 

2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo 

principus; 

2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir 

būdus; 

2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai 

įgyvendinti pasirinktas muzikos išraiškos 

priemones; 

2.3.4. gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose ir kt. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą 

mokyklos ar miesto (rajono) renginiuose; 

3.1.2. tinkamai elgtis scenoje 

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus. 3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar 

draugų atlikimą (išskiriant privalumus ir 

trūkumus); 

3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje 

vykstančius muzikinius reiškinius. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas, 

improvizacinių gebėjimų ugdymas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
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y
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 

Stambios 

formos 

kūriniai 
Pjesės Etiudai 



 

100 

 

F
le

it
a 

2
 s

a
v
. 

v
a
l.

 
5-7 2 4-6 6-10 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

Gamos, etiudai 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Techninė įskaita 

(nėra privaloma) 

Gamos, virtuozinė pjesė 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

8 2 3-6 6-10 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

(nėra privaloma) 

Gamos, virtuozinė pjesė 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Baigiamasis  egzaminas 

3 skirtingo charakterio  

pjesės arba stambi forma ir 

pjesė 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

5 6 7 8 

Mažorinės 

Minorinės 

H-dur, gis-moll, 

Des-dur, b-moll 

(per dvi oktavas, 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis, 

triolės, kvartolės, 

sekstolės, 

trigarsis ir jo 

apvertimai, 

legato ir detache 

štrichai) 

Fis-dur, dis-moll, 

Ges-dur, es-moll 

(per dvi oktavas, 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis, 

triolės, kvartolės, 

sekstolės, 

trigarsis ir jo 

apvertimai, 

legato ir detache 

štrichai) 

Gamos 

pasirinktinai, 

(per dvi oktavas, 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis, 

triolės, kvartolės, 

sekstolės, 

trigarsis ir jo 

apvertimai, 

legato ir detache 

štrichai) 

Gamos 

pasirinktinai, 

(per dvi oktavas, 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis, 

triolės, kvartolės, 

sekstolės, 

trigarsis ir jo 

apvertimai, 

legato ir detache 

štrichai) 

Chromatinės - - 

Pusinėmis, 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis, 

legato ir detache 

štrichais 

Ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis, 

triolės, kvartolės, 

kvintolės, 

sekstolės, 

legato ir detache 

štrichais 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
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Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Sonatos 

G. F. Handel Sonatos Nr. 2, 3 

G. B. Loillet Sonata g-moll 

D. Platti Sonata e-moll 

 

Pjesės 

J. S. Bach Siciliana 

Ch. W. Gluck Melodija 

J. Gruodis Jūros daina 

H. Kelly Prancūziškas preliudas 
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J. Pakalnis Šokis su lanku 

A. Šenderovas Trys pjesės 

Etiudai 

G. Gariboldi Etiudų rinkinys Nr. 2  Nr.1–15 

F. Vester 125 lengvi etiudai fleitai Nr. 1–10 

 

Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Sonatos, koncertai 

J. S .Bach Sonata C-dur, Es-dur 

J. J. Kvanc  Koncertas G-dur 

J. B. Pergolezi Koncertas G-dur 

Pjesės 

T. Albinoni - Silvy Adagio 

J. Andrejevas Groteska 

G. Fore Siciliana 

F. Latėnas Sonata fleitai ir fortepijonui 

W. A. Mozart Andante 

J. Pakalnis Rauda 

Etiudai 

E. Kioler Etiudų rinkinys Nr.  –10 

I. Lucchesi Etiudų rinkinys Nr. 50–60 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

J. S. Bach Siuita h-moll 

K. Stamic Koncertas  G-dur 

A.Vivaldi Koncertas a-moll, G-dur 

Pjesės 

K. Boling Siuita 

B .Gorbulskis Noktiurnas 

J. Gruodis Rytiečių šokis 

E. Laumenskienė Tarantela 

J. Rutter Antikinė siuita 

A. Sviridov Valsas 

Etiudai 

E. Kioleris Etiudų rinkinys Nr.10–20 

I. Lucchesi Etiudų rinkinys Nr.60–70 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Koncertai 

F. Devienne Koncertas D-dur 

F. A. Rossler-Rosetti Koncertas D-dur,  G-dur 

jesės 

O. Balakauskas Impresonata 

B. Dvarionas Elegija 

G. Fore Fantazija 

M. Miygi Jūra pavasarį 

W. A. Mozart Andante 

Etiudai 

E. Kioler Etiudų rinkinys Nr. 20–30 

I. Lucchesi Etiudų rinkinys Nr.70–80 
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REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2006 
A. Kornejevas Fleitininko albumas aukštesnėms muzikos 

mokyklos klasėms 

Moskva: 

“Kifara” 
1 

2. 2005 V. Korovicin   Pjesės fleitai ir fortepijonui 

Sankt-Petersburg: 
Compozitor 

Publishing 

House,  

1 

3. 2004 Z. Metallidi  Stebuklingi fleitos garsai 

Sankt-Petersburg: 

Compozitor 

Publishing House 

1 

4. 1987 
Master Class  

Sud, James Galway and Toke Lunde Christiansen 

Edition Wilhelm 
Hansen A/S 

Copenhagen 

 

5. 1978 New Pieces for Flute book 2 

The Associated 

Board of Royal 
Scools Of Music 

 

6. 1976 F.Vester  125 lengvi etiudai fleitai Universal Edition   

Papildoma metodinė literatūra 

1.  
T. Vye . Practice book for the flute 1-6 ( technique, 
articuliation, intonation and vibrato, breathing and scales, 

advaced practice)“ 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

TRIMITAS 

Variniai pučiamieji instrumentai 

 

Dalyko programa 

PRADINIO  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

trimitu žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pradinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui muzikavimo trimitu pradmenis. 

Dalyko uždaviniai: 1) atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį mokinio 

muzikalumą; 2) formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 3) pažinti 

muzikinės kalbos priemones; 4) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius 

gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.  

Trimito dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.   

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, 

naudojant muzikos instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

garso išgavimo principus ar kvėpavimo 

elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 
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2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos 

faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, 

charakterį, nuotaiką 

2.1.1. Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus 

(motyvas, frazė, sakinys), formą ir naudojamus 

interpretacijos ženklus. 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 

dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, 

dinamikos, artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos 

priemonių atlikimo ypatumus. 

14. 3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį 

numerį klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio 

aprangai ir elgsenai scenoje; 

3.1.3. mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje 

ir pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, įvertinti savo ir 

kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo 

kriterijus; 

3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir 

klasės draugų grojimą (išskiriant teigiamas ir 

neigiamas atlikimo puses). 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
Pjesės, variacijos, 

sonatinos 
Etiudai 

T
ri

m
it

as
 

2
 s

a
v
. 

v
a
l.

 

1 2-4 4-8 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2 – 4 2-4 4-8 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
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II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita / Kontrolinė pamoka 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Gamos 
C-dur, a-moll 

G-dur, e-moll 

F-dur, d-moll 

B-dur, g-moll 

Es-dur, c-moll 

A-dur,  fis- moll 

A-dur,  f-moll 

E-dur,cis-moll 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 
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REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

J. S. Bach Pjesė 

J. Curnov Deep River 

Balladė 

Cha cha Ch 

Kum Ba Yah 

A New Friend 

Twee Kerstliedjes 

Just Between Friends 

Rock Fanfare 

Two Friends 

Volksliedje uit Jamaica 

Z. Juozapavičius Pirmieji žingsniai 

Gegutė 

Pavasario dainelė 

W. A. Mozart ,Allegretto 

Etiudai 

J. Usov Nr. 1 – 7 I dalis 

Nr. 1– 6  II dalis 

Nr.  1 –10 III dalis 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Variacijos 

N. Hare Variations on good from my window 

G. Sowa Trauriger Floh 

Old Black Jo 

Pjesės 

F. van Gorp Dawdling 

On the riding school 

Momento 

Sweet Havana 

Violin romanse 

Dash on drums 

The chirch organ 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

T. Adomavičius ,Linksmasis ančiukas 

Miško naujienos 

K. Daugėla Kaktusas šypsosi 

Krokodilo dantys 

V. Stanaitis Menuetas 

Kalėdinė giesmė 

Kalėdų belaukiant 

J. Švedas Gaidys 

Etiudai 

J. Usov Nr. 1 – 10, I dalis 

Nr. 1-8, IV dalis 
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Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Sonatinos 

I.  Krčma-A.Vaigl Mažoji sonatina 

W. A. Mozart Sonatina 

V. Ščiolokov Pasaka 

Išdaiga 

Pjesės 

M. Abrahams Get out and Get Under 

W.Boyce Voluntary Nr. 2 

A. Khachaturian Andantino 

K. Schwaen Mažasis scerco 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

T. Adomavičius Pirmosios variacijos 

B. Dvarionas Žvaigždutė 

S. Žentelis Rauda 

Etiudai 

A. Johanson Nr. 1 – 10 

S. Hering Nr. 1 – 6 

F. Waller Black and Blue 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Sonatos, variacijos 

J. Hook Sonata Nr. 1 

Sonata Nr. 2 

H. G. Krumpfer Trys variacijos C. Ph. E. Bacho tema 

V. Ščiolokov Baladė  

Pjesės 

C. Alan Ancient Towers 

J. Curnow Reflection 

A.Dvorak Tu Trinitatis Unitas 

G. Gerschwin Preliude No.2 

A. Lindsay Nocturn 

Copper and zink 

Crabapple crossing 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

K. Daugėla Antano polka 

A. Kačanauskas Prie Nemunėlio 

V. Klova Per šila jojau 

Etiudai 

J. B. Arban Nr. 1 – 9 

A. Johanson Nr. 10 – 19 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il
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r.
 

L
ei
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m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2009 
The Trumpet collection The G.Schirmer instrumental 
library 

G.Schirmer,Inc. 
Hal.Leonard 

1 

2. 2000 Kids play solo De Haske 1 
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3. 1999 S. Balasanjan The School of trumpet-playing 
Moskov: 

Музыка-  
1 

4. 1998 Z. Juozapavičius Pirmieji žingsniai. Pjesės ir ansambliai  Vilnius 1 

5. 1998 J. Curnow ,Fundamentals 

De Haske,  

Curnow Music 

USA  

1 

6. 1997 A. Ioganson Selected Etudes for trumpet 
Moscow: 
,,Muzyka“ 

1 

7. 1985 Ю.Усов Школа игры на трубе 
Москва: 

,,Музыка“ 
1 

8. 1972 J. B. Arban Sto elementarnich etud pro trubku, Seshit I 

,,Barenreiter 
Editio 

Supraphon“.Prah

a 

1 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2013 Е. B. Савин ,Современное искусство игры на трубе МГУКИ 1 

2. 1993 G.Sowa ,Die trumpeter Fibel band I-II 
Heros 

Musikverlag 
1 

3. 1991 Schritt fur  Schritt Trompetenschule I-II J. Kastelein De Haske 1 

4. 1990 Hug M. Stuart Trompet Fancies 
Boston Music 

Compan 
1 

5. 1986 
А.Л. Коротеев  Работа над упражнениями, гаммами и 
етюдами 

Минск – МИК  1 

6. 1985 T. Dokchitzer Methode de trompette 
75040 Paris 

cedex 
1 

7. 1985 Ю. A. Усов Школа игры на трубе Москва- Музыка  

8. 1983 Chrestomatija trimituj I-IIIkl Moskow-Muzyka 1 

9. 1972 О. Белофастов Альбом ученика-трубача 1-2 классы   Киев 1 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

TRIMIТАS 

Variniai pučiamieji instrumentai 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

trimitu žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pagrindinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – tobulinti mokinio muzikavimo trimitu įgūdžius.  

Dalyko uždaviniai: 1) gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą; 2) tobulinti instrumento 

valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą; 3) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir 

aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Trimito dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikavimo technikos įvaldymas; 2) muzikos kūrinių 

interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.    

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus 

Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos 

kalbos priemones; 

1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, 

galėti paaiškinti nuorodas; 

1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus. 

1.2. Tobulinti garso išgavimo įgūdžius 1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso 

išgavimo būdus; 

1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos 

instrumento ar balso galimybes formuojant 

kokybišką garsą. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą 
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Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius. 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, 

tinkamai jį interpretuoti; 

2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą; 

2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio 

faktūros reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai); 

2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių 

emocijas 

2.1.5. demonstruoti kūrybiškumą, savarankišką 

mąstymą, sprendžiant kylančius meninius 

uždavinius. 

2.2. Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius. 2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti 

nežinomą muzikinį tekstą. 

2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines 

kompozicijas. 

2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo 

principus; 

2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir 

būdus; 

2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai 

įgyvendinti pasirinktas muzikos išraiškos 

priemones; 

2.3.4. gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose ir kt. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą 

mokyklos ar miesto (rajono) renginiuose; 

3.1.2. tinkamai elgtis scenoje 

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus. 3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar 

draugų atlikimą (išskiriant privalumus ir 

trūkumus); 

3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje 

vykstančius muzikinius reiškinius. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas, 

improvizacinių gebėjimų ugdymas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų patikrinimo 

(vertinimo) formos 
Stambios 

formos 

kūriniai 
Pjesės Etiudai 



 

112 

 

T
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as
 

2
 s

a
v
. 

v
a
l.

 
5–7 - 4-6 6-8 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

Gamos, etiudai 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
II pusmetis 

Techninė įskaita 

Gamos, virtuozinė pjesė 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

8 1 4 4-6 

Baigiamasis  egzaminas 

3 skirtingo charakterio  pjesės 

arba stambi forma ir pjesė 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

5 6 7 8 

Gamos 
Des-dur, b-moll 

H-dur, gis-moll 

Ges-dur, es-moll 

Fis-dur, dis-moll 

Chromatinės 

gamos 

Chromatinės 

gamos 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 
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lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Sonatos, koncertai 

P. Baldasari Sonata Nr. 6 I–III dalys 

V. Ščiolokov Koncertas  Nr. 1 

D. Tartini  Largo – Allegro 

Pjesės 

L. Andersen Trumpeter's Lullaby 

B. Asafjev Skerco 

M. Ippolitow - Ivanov Melody 

D. Kabalevsky Rondo-Tocatta 

V. Kosenko Skercino 

T. Meruda Aria 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

R. Mikelskas Žemės gėlės 

 Elegija 

V. Striaupaitė Per giria girelę 

S. Šimkus Kur bakūžė samanota 

Etiudai 

J. Arban Nr. 10–19 

 

Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Koncertai 

G. Balay Petite piece concertante 

B. Fitzgerald English suite. I – V dalys 

I. Maнгушау Концэрт для трубы з фартепiяна Nо4 

W. A. Mozart Concert Rondo in E-flat Major 

Pjesės 

A. Arutiunian Koncertinis skerco 

K. Glebov Arieta 

F. J. Haydn Aria from die Schopfung 

G. F. Handel Largo from Xerxes 

L. Kogan Į kelią 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

T. Adomavičius Variacijos lietuvių liaudies dainos „Mano tėvelis“ tema  

V. Klova Ūdrio arija iš operos ,,Pilėnai“ 
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Etiudai 

J. Arban Nr. 20–30 

A. Johanson Nr. 20–30 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Koncertai 

J. Baptiste Allegro spiritoso 

V.Peskin Koncert No 2 

V. Ščiolokov Koncertas Nr. 3 trimitui su fortepijonu 

D.Tartini Largo ir Allegro 

Pjesės 

S.Barber Sure on this shining night 

G. Faure Romnce sans Paroles No. 3, op. 17 

T. Merula Aria from trompet & organ 

S. Rachmaninov Vokaliz 

 Vesennije vody 

M.CWhitney Lento 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

M. K . Čiurlionis Preliudas b-moll,   vl 169 

Preliudas f-moll,  vl 197 

Etiudai 

J. Arban Nr. 30 – 35 

S. Hering Nr. 10 – 20 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Koncertai 

T. Albinoni Koncert Es -dur 

Koncert in C-dur 

V. Gedike Koncertinis etiudas  

V. Peskin Koncert No1 

G. F. Telemann Koncert in F-dur 

Pjesės 

J. S. Bach Air from orchestral suite N.3 in D-dur 

C. Debussy The Girl with the Flaxen hair 

G. Faure Berceuse, op. 16 

F. Schubert Ave Maria 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

L.Rupšlaukis The Gambler 

Etiudai 

A. Johanson Nr. 30 – 40 

V. Vurm Nr. 1 – 10 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
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L
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et
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2014 I. Maнгушау Гасцiнец-2 
Zmicer Kolas-

Minsk 
1 



 

115 

 

2. 2009 
The Trumpet collection The G.Schirmer instrumental 

library 

G. Schirmer, 

Inc. Hal. Leonard 
1 

3. 2002 J. Curnow Concert Solos 
Curnow musik 
press USA 

1 

4. 2002 J.Curnow I st Recital Series 
Curnow Musik 

press USA 
1 

5. 2000 Wedding Trumpet Solos Hal-Leonard 1 

6. 2000 Kids play solo De Haske 1 

7. 1999 S. Balasanjan The School of trumpet-playing 
Moskov: 

Музыка-  
1 

8. 1998 J. Curnow Fundamentals 
De haske  
Curnow music 

USA  

1 

9. 1997 A. Ioganson Selected Etudes for trumpet 
Moscow: 

,,Muzyka‘‘ 
1 

10. 1996 M.Mumford What Else Can I Play Trumpet  I-II-III   IMP England 1 

11. 1985 T. Dokchitzer Metode de trompette 
75040 Paris 

Cedex 
1 

12. 1985 Ю. Усов Школа игры на трубе 
Москва: 
,,Музыка‘‘ 

1 

13. 1972 J. B. Arban Sto elementarnich etud pro trubku, seshit I 

,,Barenreiter 

Editio 
Supraphon“Praha 

1 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2018 Rolf Quinque ASA Methode Editions BIM 1 

2. 2004 T.H.Rollinson Method for the Cornet 
Steve Nathan 

USA 
1 

3. 2002 Thibaud Method for the advanced Trompete 

Balquhidder 

Musik Karl 

Fischer 

1 

4. 2002 Jaap Kastelein Horen, Lezen Spelen I-II Tijmen Botma De Haske 1 

5. 1999 Embouchure Builder for trumpet by Lowell Little Belwin USA 1 

6. 1991 Vizzuti trumpet Method vol. I-II-III 
Alfred music 

USA 
1 

7. 1935 M.Smith Lip Flexibility Walter  Carl Fischer USA 1 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

TROMBONAS 

Variniai pučiamieji instrumentai 

 

Dalyko programa 

PRADINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

trombonu žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pradinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui muzikavimo trombonu pradmenis. 

Dalyko uždaviniai: 1) atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį mokinio 

muzikalumą; 2) formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 3) pažinti 

muzikinės kalbos priemones; 4) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius 

gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.  

Trombono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.   

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, 

naudojant muzikos instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

garso išgavimo principus ar kvėpavimo 

elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 
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2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos 

faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, 

charakterį, nuotaiką 

2.1.1. Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus 

(motyvas, frazė, sakinys), formą ir naudojamus 

interpretacijos ženklus. 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 

dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, 

dinamikos, artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos 

priemonių atlikimo ypatumus. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį 

numerį klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio 

aprangai ir elgsenai scenoje; 

3.1.3. mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje 

ir pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, įvertinti savo ir 

kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo 

kriterijus; 

3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir 

klasės draugų grojimą (išskiriant teigiamas ir 

neigiamas atlikimo puses). 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos Pjesės Etiudai 
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1 2-4 4-8 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka  
II pusmetis 

Kontrolinė pamoka  

2-4 2-4 4-8 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
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II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Gamos 

B-dur, F-dur, 

gamos per 1 

oktavą, 

pusinėmis ir 

ketvirtinėmis 

natomis 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 1 ženklo, 

ketvirtinėmis 

natomis,  detache  

štrichu 

 

Gamos iki 2 

ženklų imtinai, 

pagal galimybes 

– per dvi oktavas, 

su smulkesnio 

ritmo  variantais. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis, 

natomis; štrichai:  

detache, staccato 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 3 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis; 

štrichai: legato, 

detache, staccato 

 

Trigarsiai 

Mažorinis 

trigarsis per 

vieną oktavą 

Trigarsis 

ketvirtinėmis  

natomis 

 

Trigarsis 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis 

natomis 

Trigarsis ir 

trigarsio 

apvertimai 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomis 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 
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nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

T. Adomavičius   Linksmasis ančiukas 

L. van Beethoven Gražioji gėlelė 

G. F . Handel Sarabanda 

J. Haydn Tema 

Z.  Juozapavičius Pavasario dainelė 

V. Klova  Meškiukas 

J. B. Liuly Dainelė 

W. A. Mozart Allegreto 

R. Shumann Melodija 

G. Ph. Teleman Arija 

Etiudai 

 T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 1, 2, 3, 4 

J. Lindkvist Tobbe trombons forsta spelbok    

P. K. Svensen Kurs for bleckblasare 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Pjesės 

Anonimus Dainelė 

Anonimus Pavana 

L. van Beethoven Švilpikas 

R. Shumann Linksmasis valstietis 

G. Ph. Telemann Arija 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

T. Adomavičius Miško naujienos 

V. Bagdonas Dobilėlis 

 V. Klova Meškiukas 

 J. Švedas Gaidys 

Etiudai 

 T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 1, 2, 3, 4 

W. Gugenberg Basics plus Nr.1 

P. K. Svensen Kurs for bleckblasare 
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Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Pjesės 

 I. Dunajevsky Daina 

Čekų l. d. Turtingas jaunikis 

A. Chachaturian Andantino 

A. Eksode Menuetas 

 J. Haydn  Andante 

B. Howard „Fly me to the moon“ 

R. Schumann Drąsusis raitelis 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

T. Adomavičius Menuetas 

T. Adomavičius  Polka 

Etiudai 

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 5, 6, 29 , 30 

W.Gugenberg Basics plus Nr. 1, 2 

J. Naulais  50 etudes minatures Nr. 3,  4, 5, 6 

P. K. Svensen Kurs for bleckblasare 

M. Schmitz Pjesė A-dur. Piece for four hands C-dur 

I.  Stravinsky Valsas iš baleto „Petruška“ 

F. Waller Black and Blue 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Pjesės 

L. Beethoven Largo 

L. Boccherini Menuetas 

A. F. Gedike  Miniatiūra 

G. F. Handel Adagio 

F. Lizt Gedulo daina 

H. Mancini Moon river 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

T. Adomavičius Pirmos variacijos 

Etiudai 

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 7, 8,  27,  28 

W. Gugenberg Basics plus Nr. 1, 2, 3 

J. Naulais  50 etudes minatures Nr. 7, 8, 9, 10 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2018 101 Classical Themes For Trombone Hal Leonard  

2. 2003 P.K. Svensen Kurs For bleckblasare Hassleholm  

3. 1997 
First Book of Trombone Solos Trombone/Euphonium Bass 
& Treble Clefs 

Faber Music Ltd; 
Bilingual edition 

 

4. 1991 J. Lindkvist, C. Roslund Tobbe trombons forsta spelbok 
Notposten 

Moholm 
 

5. 1991  T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Vilnius  
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6. 1991 J. Naulais 50 etudes minatures 

ALPHONSE 

LEDUC Editions 
Musicales 

 

7. 1975 Spielbuch fur posaune und klavier 
VEB Verlag fur  

Musik Leipzig 
 

8. 1974 Jaunasis trombonininkas 
„Muzika“ 
Moskva. 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1.  
https://www.sophia.org/tutorials/trombone-for-beginners-

lesson-1 
 

 

2.  
https://www.dansr.com/wick/resources/top-10-tips-for-
teaching-trombone 

 
 

3.  
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/tro

mbone/play/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sophia.org/tutorials/trombone-for-beginners-lesson-1
https://www.sophia.org/tutorials/trombone-for-beginners-lesson-1
https://www.dansr.com/wick/resources/top-10-tips-for-teaching-trombone
https://www.dansr.com/wick/resources/top-10-tips-for-teaching-trombone
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/trombone/play/
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/trombone/play/
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

TROMBONAS 

Variniai pučiamieji instrumentai 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

trombonu žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pagrindinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – tobulinti mokinio muzikavimo trombonu įgūdžius.  

Dalyko uždaviniai: 1) gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą; 2) tobulinti instrumento 

valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą; 3) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir 

aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Trombono  dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikavimo technikos įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.    

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus 

Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos 

kalbos priemones; 

1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, 

galėti paaiškinti nuorodas; 

1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus. 

1.2. Tobulinti garso išgavimo įgūdžius 1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso 

išgavimo būdus; 

1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos 

instrumento ar balso galimybes formuojant 

kokybišką garsą. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą 
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Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius. 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, 

tinkamai jį interpretuoti; 

2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą; 

2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio 

faktūros reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai); 

2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių 

emocijas 

2.1.5. demonstruoti kūrybiškumą, savarankišką 

mąstymą, sprendžiant kylančius meninius 

uždavinius. 

2.2. Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius. 2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti 

nežinomą muzikinį tekstą. 

2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines 

kompozicijas. 

2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo 

principus; 

2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir 

būdus; 

2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai 

įgyvendinti pasirinktas muzikos išraiškos 

priemones; 

2.3.4. gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose ir kt. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą 

mokyklos ar miesto (rajono) renginiuose; 

3.1.2. tinkamai elgtis scenoje 

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus. 3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar 

draugų atlikimą (išskiriant privalumus ir 

trūkumus); 

3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje 

vykstančius muzikinius reiškinius. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas, 

improvizacinių gebėjimų ugdymas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 

Stambios 

formos 

kūriniai 

Pjesės 
Etiudai, 

pratimai 
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T
ro

m
b
o
n
as

 

2
 s

a
v
. 

v
a
l.

 5–7 - 4-6 6-8 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

Gamos, etiudai 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
II pusmetis 

Techninė įskaita 

Gamos, virtuozinė pjesė 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

8 1 4 4-6 

Baigiamasis  egzaminas 

3 skirtingo charakterio  

pjesės arba stambi forma ir 

pjesė 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

5 6 7 8 

Gamos 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 4 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis; 

štrichai: legato, 

detache, staccato 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 5 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis; 

štrichai: legato, 

detache, staccato 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 6 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis; ; 

štrichai: legato, 

detache, staccato 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 7 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis; 

štrichai: legato, 

detache, staccat 

Trigarsiai 

Trigarsis ir 

trigarsio 

apvertimai 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomis 

Trigarsis ir 

trigarsio 

apvertimai 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomi 

Trigarsis ir 

trigarsio 

apvertimai 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomis 

Trigarsis ir 

trigarsio 

apvertimai 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomis 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 
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pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Pjesės 

J. Clarke March 

G. F. Handel Bure 

D. Hartzell Ballad for young cats 

J.A. Hasse Dva tance 

T. Leiburas Elegija 

L. Mozart Allegro 

W. A. Mozart Ave verum corpus 

M. Ravelis Pavana 

M. Lidigs  Estiška melodija 

Pratimai 

T. Adomavičius Pratimai 

W.Gugenberg Basics plus Nr.1, 2, 3, 12 

G. Pichaureau Special  legato Nr. 1,  2 

Etiudai 

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 9, 10, 25,  26 

S. Hering Progressive etudes for trombone Nr.1, 2, 3,  4 

V. Venglovskij Rinktiniai etiudai  II d. Nr. 1,  3,  4,  5 

 M. Zeinalov  Rinktiniai pratimai Nr. 8,  9 
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Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Pjesės 

M. Bordogni Etiudas 

M. K. Čiurlionis Preliudas Nr.1 

D. Hartzell Egotistical elephant 

 A. Kačanauskas Siuntė mane motinėlė 

B. Marcello Allegro 

E. Matej Tokata 

E. Matej  Fuga 

S. Šimkus Kur bakūžė samanota 

E. Stotzer Die fidele posaune 

Pratimai 

T. Adomavičius Pratimai 

W. Gugenberg Basics plus Nr. 1,  2,  3, 10, 12 

 G. Pichaureau Special  legato Nr. 1,  2, 3, 4 

Etiudai 

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai  Nr. 11, 12, 23, 24 

S. Hering Progressive etudes for trombone Nr. 5, 6,  7,  8 

V. Venglovskij Rinktiniai etiudai  II d. Nr. 6,  7,  8,  9 

M. Zeinalov Rinktiniai pratimai Nr. 10,  11 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

I. R. Clerise Andante ir Allegro 

B. Marcelo Sonata e-moll 

G.Ph. Teleman Sonata bas  trombonui 

Pjesės 

L. Bernstein Rondo 

G. F. Handel Adagio 

A. Liadov  Preliudija 

M. Peri Polka 

G. Panofka Vokalizas 

S. Rachmaninov Preliudas op. 23 Nr. 10 

A. Vivaldi Allegro 

Pratimai 

T. Adomavičius Pratimai 

W. Guggenberg Basics plus  Nr. 1,  2, 3,  10,  12 

 G. Pichaureau Special  legato Nr. 1,  2, 3, 4 

Etiudai 

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 13, 14, 21, 22 

M. Bordogni 24 legato  studines ( vocalises) Nr. 1,  2 

S. Hering Progressive etudes for trombone  Nr. 9, 10, 11, 12 

V. Venglovskij Rinktiniai etiudai  II d. Nr. 10,  11,  12, 13 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

E. Biolman  Sonatina 

N. Rimskij-  Korsakov Koncertas trombonui 

E. Zakse Koncertino 

Pjesės 

J. S. Bach Arioso 

K. Dimitresku  Valstiečių šokis 
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A. Gedike Šokis 

G. F. Handel Rinaldo arija 

A. Kačanauskas Intermezzo 

V. Kosenko Skerco 

D. Uber Autumn  Autumn Sketche 

K. Veber Romansas 

Pratimai 

T. Adomavičius Pratimai 

W.Gugenberg Basics plus  Nr. 1, 2, 3,  9, 10 

G. Pichaureau Special  legato Nr. 1, 2, 3, 4, 5,  6 

Etiudai 

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 15, 16, 17, 18 

S. Hering Progressive etudes for trombone Nr. 13, 14, 15, 16 

M. Bordogni 24 legato  studines ( vocalises)  Nr. 3, 4 

V. Venglovskij Rinktiniai etiudai  II d. Nr. 14, 15, 16, 17 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2018 101 Popular Songs - Trombone Hal Leonard  

2. 2017 101 Movie Hits For Trombone  Hal Leonard  

3. 2015 T. Adomavičius Pratimai, etiudai, pjesės trombonui Vilnius  

4. 1989 M. Zeinalov Rinktiniai pratimai 
Maskva : 

„Muzika“  
 

5. 1987 V. Venglovskij Rinktiniai etiudai 
Leningradas: 
„Muzika“  

 

6. 1979 Pjeses bass  trombonui su fortepijonu 
Maskva: 

„Muzika“  
 

7. 1975 Spielbuch fur posaune  und klavier 
VEB Verlag fur  
Musik Leipzig 

 

8. 1974 B. Grigorjev  Chrestomatija trombonu 
Maskva : 

„Muzika“  
 

9. 1972 M. Bordogni 24 legato studies 
International 
music company  

 

10. 1966 B. Marcello Sonatos 
International 

music company  
 

Papildoma metodinė literatūra 

1.  
https://www.sophia.org/tutorials/trombone-for-beginners-

lesson-1 
  

2.  
https://www.dansr.com/wick/resources/top-10-tips-for-

teaching-trombone 
  

3.  
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/tro

mbone/play/ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sophia.org/tutorials/trombone-for-beginners-lesson-1
https://www.sophia.org/tutorials/trombone-for-beginners-lesson-1
https://www.dansr.com/wick/resources/top-10-tips-for-teaching-trombone
https://www.dansr.com/wick/resources/top-10-tips-for-teaching-trombone
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/trombone/play/
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/trombone/play/
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

EUFONIJA 

Variniai pučiamieji instrumentai 

 

Dalyko programa 

PRADINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

eufonija žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pradinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui muzikavimo eufonija pradmenis. 

Dalyko uždaviniai: 1) atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį mokinio 

muzikalumą; 2) formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 3) pažinti 

muzikinės kalbos priemones; 4) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius 

gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.  

Eufonijos dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.   

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, 

naudojant muzikos instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

garso išgavimo principus ar kvėpavimo 

elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 
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2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos 

faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, 

charakterį, nuotaiką 

2.1.1. Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus 

(motyvas, frazė, sakinys), formą ir naudojamus 

interpretacijos ženklus. 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 

dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, 

dinamikos, artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos 

priemonių atlikimo ypatumus. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį 

numerį klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio 

aprangai ir elgsenai scenoje; 

3.1.3. mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje 

ir pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, įvertinti savo ir 

kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo 

kriterijus; 

3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir 

klasės draugų grojimą (išskiriant teigiamas ir 

neigiamas atlikimo puses). 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos Pjesės Etiudai 

E
u
fo

n
ij

a 

2
 s

a
v
. 

v
a
l.

 

1 2-4 4-8 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka  
II pusmetis 

Kontrolinė pamoka  

2-4 2-4 4-8 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
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II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Gamos 

C-dur, a-moll, 

gamos per 1 

oktavą, 

pusinėmis ir 

ketvirtinėmis 

natomis 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 1 ženklo, 

ketvirtinėmis 

natomis, detache  

štrichu 

Gamos iki 2 

ženklų imtinai, 

pagal galimybes 

– per dvi oktavas, 

su smulkesnio 

ritmo  variantais. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis, 

natomis; štrichai:  

detache, staccato 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 3 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis; 

štrichai: legato, 

detache, staccato 

 

Trigarsiai 

Mažorinis 

trigarsis per 

vieną oktav 

Trigarsis 

ketvirtinėmis  

natomi 

 

Trigarsis 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis 

natomis 

Trigarsis ir 

trigarsio 

apvertimai 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomis 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 
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nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

T. Adomavičius Linksmasis ančiukas 

J. Curnow Twee Kerstliedjes 

J. Curnow Tsjechisch Volksliedje 

J. Haydn Tema 

G. F . Handel Sarabanda 

V. Klova  Meškiukas 

J. B. Lully Dainelė 

W. A. Mozart Allegreto 

Etiudai 

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 1, 2 

Ph. Sparke Look, Listen, Learn  

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 1, 2 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Pjesės 

L. van Beethoven Švilpikas 

J. Curnow Koraal 

W. A. Mozart Trimito balsai 

R. Shumann Linksmasis valstietis 

G. Ph. Telemann Arija 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

T. Adomavičius Miško naujienos 

V. Bagdonas Dobilėlis 

V. Klova Meškiukas 

Etiudai 

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 1, 2, 3, 4 

W. Gugenberg Basics plus Nr.1 

S. Mead Look, Listen, Learn II d.  
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Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Pjesės 

W. Hartman Cantabile 

B. Howard „Fly me to the moon“ 

 J. H. Schein Intrada 

R. Schumann Drąsusis raitelis 

J. G. Witthauer Allegreto und Gavotte 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

 T. Adomavičius Polka 

 T. Adomavičius Menuetas 

 V. Stanaitis Menuetas 

Etiudai 

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 5, 6, 29 , 30. 

W. Gugenberg Basics plus Nr. 1, 2 

J. Naulais  50 etudes minatures Nr. 3,  4, 5, 6 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Pjesės 

L. Beethoven Largo 

G. F. Handel Passacaille 

G. F. Handel March 

G. Giordani Aria  

W. A. Mozart Variationen 

L. Mozart Bourre 

J.P. Rameau Sarabande 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

T. Adomavičius Pirmos variacijos 

Etiudai 

T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Nr. 7, 8,  27,  28 

W. Gugenberg Basics plus Nr. 1, 2, 3 

J. Naulais  50 etudes minatures Nr. 7, 8, 9, 10 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2018 101 Popular Songs - Trombone Hal Leonard  

2. 2015 101 Jazz Songs for Trombone Hal Leonard  

3. 1998 J. Curnow  Fundamentals 
Curnow Music 

Press USA 
 

4.     

5. 1992 Zum uben und vorspielen I-IId. 

Friedrich 
Hotmeiser 

Musikveriag 

Leipzig 

 

6. 1992 Chrestomatija I-IIkl. Pjesės, etiudai, ansambliai Maskva  

7. 1991  T. Adomavičius 34 gamos ir etiudai Vilnius  

8. 1991 T. Botma, J. Kastelein Look, Listen, Learn De haske  



 

133 

 

9. 1991 J. Naulais 50 etudes minatures 

ALPHONSE 

LEDUC Editions 
Musicales 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1.  
http://www.davechilds.com/reviews-and-

articles/article=the-history 
  

2.  
https://www.paigesmusic.com/paiges/run?id=6&_tid=36&l
vid=485 

  

3.  

https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=

PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&s
ource=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVj

PAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL

2K3s1_rkAhUlw8QBHR-

7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false 

  

4.  https://youtu.be/k706l8IRPUo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.davechilds.com/reviews-and-articles/article=the-history
http://www.davechilds.com/reviews-and-articles/article=the-history
https://www.paigesmusic.com/paiges/run?id=6&_tid=36&lvid=485
https://www.paigesmusic.com/paiges/run?id=6&_tid=36&lvid=485
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://youtu.be/k706l8IRPUo
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

EUFONIJA 

Variniai pučiamieji instrumentai 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Pučiamųjų instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

eufonija žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pagrindinio muzikos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – tobulinti mokinio muzikavimo eufonija įgūdžius.  

Dalyko uždaviniai: 1) gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą; 2) tobulinti instrumento 

valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą; 3) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir 

aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Eufonijos  dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikavimo technikos įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.    

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus 

Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos 

kalbos priemones; 

1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, 

galėti paaiškinti nuorodas; 

1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus. 

1.2. Tobulinti garso išgavimo įgūdžius 1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso 

išgavimo būdus; 

1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos 

instrumento ar balso galimybes formuojant 

kokybišką garsą. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą 
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Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius. 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, 

tinkamai jį interpretuoti; 

2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą; 

2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio 

faktūros reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai); 

2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių 

emocijas 

2.1.5. demonstruoti kūrybiškumą, savarankišką 

mąstymą, sprendžiant kylančius meninius 

uždavinius. 

2.2. Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius. 2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti 

nežinomą muzikinį tekstą. 

2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines 

kompozicijas. 

2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo 

principus; 

2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir 

būdus; 

2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai 

įgyvendinti pasirinktas muzikos išraiškos 

priemones; 

2.3.4. gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose ir kt. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą 

mokyklos ar miesto (rajono) renginiuose; 

3.1.2. tinkamai elgtis scenoje 

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus. 3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar 

draugų atlikimą (išskiriant privalumus ir 

trūkumus); 

3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje 

vykstančius muzikinius reiškinius. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas, 

improvizacinių gebėjimų ugdymas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų patikrinimo 

(vertinimo) formos 
Stambios 

formos 

kūriniai 
Pjesės 

Etiudai, 

pratimai 
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5–7 - 4-6 6-8 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

Gamos, etiudai 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
II pusmetis 

Techninė įskaita 

Gamos, virtuozinė pjesė 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

8 1 4 4-6 

Baigiamasis  egzaminas 

3 skirtingo charakterio  pjesės 

arba stambi forma ir pjesė 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

5 6 7 8 

Gamos 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 4 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis; 

štrichai: legato, 

detache, staccato 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 5 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis; 

štrichai: legato, 

detache, staccato 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 6 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis; ; 

štrichai: legato, 

detache, staccato 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 7 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas. 

Ritminiai 

variantai: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis; 

štrichai: legato, 

detache, staccato 

Trigarsiai 

Trigarsis ir 

trigarsio 

apvertimai 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomis 

 

Trigarsis ir 

trigarsio 

apvertimai 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomis 

 

Trigarsis ir 

trigarsio 

apvertimai 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomis 

 

Trigarsis ir 

trigarsio 

apvertimai 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis 

natomis 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 
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pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Pjesės 

J. Clarke March 

G. F. Handel Burr 

D. Hartzell Ballad for young cat 

Old Dance Tune Martha polka 

T. Leiburas Elegija 

L. Mozart Allegro 

G. Faure Pavana 

D. Kačinis Ave Maria 

Pratimai 

W. Gugenberg Basics plus Nr.1, 2, 3, 12 

S. Pilafian and P. Sheridan Brass gym Nr. 1,  2 

G. Pichaureau Special  legato Nr. 1,  2 

Etiudai 

G. Concone Lyrical Studies Nr. 1, 2, 3, 4 

M. Bordogni 24 Legato Studies Nr. 1, 2, 3, 4 

S. Baslasanjan Rinktiniai etiudai Nr.1, 2, 3, 4 

G. Concone Lyrical Studies Nr.1, 2, 3,4  

L. J. Vannetelbosch 23 Etudes de concours Nr. 1, 2, 3, 4 
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Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Pjesės 

M. Bordogni Etiudas 

M. K. Čiurlionis Preliudas Nr.1 

D. Hartzell Egotistical elephant 

A. Kačanauskas Siuntė mane motinėlė 

B. Marcello Allegro 

E. Matej Tokata 

S. Šimkus Kur bakūžė samanota 

B. Marcello Allegro 

Pratimai 

W. Gugenberg Basics plus Nr. 1,  2,  3, 10, 12 

S. Pilafian and P. Sheridan Brass gym Nr. 1,  2, 3, 4 

G. Pichaureau Special  legato Nr. 1,  2, 3, 4 

Etiudai 

S. Baslasanjan  Rinktiniai etiudai Nr. 5, 6, 7, 8 

M. Bordogni 24 Legato Studies  Nr.5, 6, 7, 8 

G. Concone Lyrical Studies N r. 5, 6,7, 8 

L. J. Vannetelbosch 23 Etudes de concours Nr. 5, 6, 7, 8 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

I. R. Clerise Andante ir Allegro 

B. Marcelo Sonata e-moll 

R. Bernard Fitzgerald English suite 

Pjesės 

L. Bernstein Rondo 

G. F. Handel Adagio 

A. Liadov  Preliudija 

E. Matej  Fuga 

G. Panofka Vokalizas 

S. Rachmaninov Preliudas op. 23 Nr. 10 

A. Vivaldi Allegro 

Pratimai 

W. Guggenberg Basics plus Nr. 1,  2, 3,  10,  12 

G. Pichaureau Special  legato Nr. 1,  2, 3, 4,  5,  6 

S. Pilafian and P. Sheridan 24 legato  studines ( vocalises) Nr. 1,  2 

Etiudai 

S. Baslasanjan Rinktiniai etiudai Nr . 9, 10, 11, 12 

G. Concone Lyrical Studies Nr. 9, 10, 11, 12 

L. J. Vannetelbosch 23 Etudes de concours Nr. 9,10,11, 12 

W. Wurm 40 Etiudu Nr.1, 2, 3, 4 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

E. Biolman Sonatina 

J. Curnov Rhapsody for euphonium 

J. Curnov Fantasy 

P. Sparke Fantasy 

Pjesės 

J. S. Bach Arioso 

K. Dimitresku  Valstiečių šokis 
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A. Gedike Šokis 

G. F. Handel Rinaldo arija 

A. Kačanauskas Intermezzo 

V. Kosenko Skerco 

D. Uber Autumn  Autumn Sketches 

K. Veber Romansas 

Pratimai 

W. Gugenberg Basics plus Nr. 1, 2, 3,  9, 10 

S. Pilafian and P. Sheridan Brass gym Nr. 1,  2,3, 4, 5, 6, 7, 8 

G. Pichaureau Special  legato Nr. 1, 2, 3, 4, 5,  6 

Etiudai 

 S. Baslasanjan Rinktiniai etiudai Nr. 13, 14, 15, 16 

G. Concone Lyrical Studies Nr. 13, 14, 15, 16 

L. J. Vannetelbosch 23 Etudes de concours Nr. 13, 14, 15, 16 

W. Wurm 40 Etiudų Nr. 5, 6, 7, 8 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 
mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2018 101 Popular Songs - Trombone Hal Leonard  

2. 2015 101 Jazz Songs for Trombone Hal Leonard  

3. 2015 T. Adomavičius Pratimai, etiudai, pjesės trombonui Vilnius  

4. 1999 Giuseppe  Concone Lyrical Studies 
The bras press 
and Ediotions 

Bim 

 

5. 1995 L. J. Vannetelbosch 23 etudes de concours 
Ediotions du 

Zephyr 
 

6. 1987 S. Balasanjan Rinktiniai etiudai 
Maskva: 

„Muzika“  
 

7. 1999 Jacob de Haan Solo koncertinės pjesės De haske  

8. 1987 S. Balasanjan Rinktiniai etiudai 
Maskva: 
„Muzika“  

 

9. 1985 Bernard  Fitzgerald  English suite 
Theodor Presser 

co. USA 
 

10. 1974 B. Grigorjev Chrestomatija  trombonu 
Maskva : 
„Muzika“  

 

11. 1972 M. Bordogni 24 legato studies 
International 

music company  
 

12. 1966 B. Marcello Sonatos 
International 
music company  

 

Papildoma metodinė literatūra 

1.  
http://www.davechilds.com/reviews-and-

articles/article=the-history 
  

2.  
https://www.paigesmusic.com/paiges/run?id=6&_tid=36&l

vid=485 
  

3.  

https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=

PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&s
ource=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVj

PAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL

2K3s1_rkAhUlw8QBHR-
7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false 

  

4.  https://youtu.be/k706l8IRPUo   

http://www.davechilds.com/reviews-and-articles/article=the-history
http://www.davechilds.com/reviews-and-articles/article=the-history
https://www.paigesmusic.com/paiges/run?id=6&_tid=36&lvid=485
https://www.paigesmusic.com/paiges/run?id=6&_tid=36&lvid=485
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://books.google.lt/books?id=y7UWPZNqmXYC&pg=PA508&lpg=PA508&dq=euphonium+sound+description&source=bl&ots=qX5g7NWkgw&sig=ACfU3U192oWbZcVjPAeLMgFHb6EtLAu9Pw&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEwiL2K3s1_rkAhUlw8QBHR-7CRU4ChDoATAHegQIBRAE#v=onepage&q&f=false
https://youtu.be/k706l8IRPUo
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI 

Mušamųjų instrumentų specialybė 

 

Dalyko programa 

PRADINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Mušamųjų instrumentų dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

mušamaisiais instrumentais žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pradinio 

muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 
 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui muzikavimo mušamaisiais instrumentais pradmenis. 

Dalyko uždaviniai: 1) atskleisti muzikinius gebėjimus, puoselėjant prigimtinį mokinio 

muzikalumą; 2) formuoti taisyklingo instrumento valdymo ir laikysenos įgūdžius; 3) pažinti 

muzikinės kalbos priemones; 4) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus, improvizacinius 

gebėjimus ir aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje.  

Mušamųjų instrumentų dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas; 

2) muzikos kūrinių interpretavimas; 3) muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.   

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – įgyti pradinius muzikavimo įgūdžius 

Esminis gebėjimas – perskaityti ir teisingai atlikti muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Pažinti muzikinį raštą ir galėti jį perskaityti, 

naudojant muzikos instrumentą arba dainuojant. 

1.1.1. Pažinti natas, žinoti jų pavadinimus; 

1.1.2. žinoti garsų ar pauzių trukmę; 

1.1.3. žinoti pagrindinius dinamikos ženklus. 

1.2. Taisyklingai sėdint / stovint, išgauti 

kokybišką garsą. 

1.2.1. Žinoti taisyklingos sėdėsenos / laikysenos 

reikalavimus; 

1.2.2. nusakyti ir pademonstruoti taisyklingo 

garso išgavimo principus ar kvėpavimo 

elementus, pirštuotę; 

1.2.3. įvardinti  muzikos instrumento priežiūros 

reikalavimus. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti muzikinį tekstą 
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Esminis gebėjimas – muzikinės veiklos metu taikyti išraiškos priemones muzikos kūrinio 

atskleidimui 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti skirtingo charakterio nesudėtingos 

faktūros kūrinius, perteikiant jų emocijas, 

charakterį, nuotaiką 

2.1.1. Paaiškinti kūrinio struktūrinius elementus 

(motyvas, frazė, sakinys), formą ir naudojamus 

interpretacijos ženklus. 

2.2. Atliekant kūrinius laikytis tempo, 

dinamikos, artikuliacijos nuorodų. 

2.2.1. Įvardyti kūrinyje panaudotus tempo, 

dinamikos, artikuliacijos ženklus; 

2.2.2. paaiškinti kūrinyje esančių išraiškos 

priemonių atlikimo ypatumus. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose ir kituose renginiuose 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą programą klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose bei konkursuose. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą koncertinį 

numerį klasės ar mokyklos koncerte; 

3.1.2. mokytis sceninės kultūros, skirti dėmesio 

aprangai ir elgsenai scenoje; 

3.1.3. mokytis susikaupti, nesijaudinti pamokoje 

ir pasirodymo metu. 

3.2. Taikant sutartus kriterijus, įvertinti savo ir 

kitų pasirodymus. 

3.2.1. Įvardyti kūrinio atlikimo vertinimo 

kriterijus; 

3.2.2. sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ir 

klasės draugų grojimą (išskiriant teigiamas ir 

neigiamas atlikimo puses). 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos Pjesės Etiudai 

M
u
ša

m
ie

ji
 

in
st

ru
m

en
ta

i 

2
 s

a
v
. 

v
a
l.

 1 8-12 4-6 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka  
II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2-4 4-6 4-6 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 
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II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 
 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Gamos 

C-dur, a-moll, 

gamos per 2 

oktavas, 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis  

natomis 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 2 ženklų, 

ketvirtinėmis ir 

aštuntinėmis 

natomis per dvi 

oktavas 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 2 ženklų 

imtinai per dvi 

oktavas: 

ketvirtinėmis, 

aštuntinėmis ir 

trijolėmis 

Mažorinės ir 

minorinės gamos 

iki 3 ženklų 

imtinai, per dvi 

oktavas: 

aštuntinėmis 

trijolėmis ir 

šešioliktinėmis 

Trigarsiai 

Trigarsis 

ketvirtinėmis 

natomis per dvi 

oktavas 

Trigarsis 

ketvirtinėmis 

natomis per dvi 

oktavas 

Trigarsis 

aštuntinėmis 

natomis  per dvi 

oktavas 

Trigarsis 

aštuntinėmis 

natomis  per dvi 

oktavas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 
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plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

D. Kabalevski Pasakėlė (mažajam būgneliui) 

P. Tchaikovsky Medinių kareivėlių maršas 

Etiudai 

Vic First Etiudas mažajam būgneliui. 

K. Kurpinskij Etiudas mažajam būgneliui 

D. Paliev Etiudas mažajam būgneliui 

G. Whaley Etiudų rinkinys 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Pjesės 

P. Laborie Pjesė būgnų komplektui ir fortepijonui 

H. Orlen Over the Rainbow (marimbai) 

D.Shostakovich Polka iš pirmos baletinės siuitos 

Etiudai 

E. Freytag The Witch Is Dead 

Vic First Etiudas mažajam būgneliui 

T. Hapke Solo Nr. 6 (būgnų komplektui) 

T. Jegorova, V. Shteiman Ritminiai pratimai mažajam būgneliui 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Pjesės 

D. Shostakovich Šokis „Šokdynė“ iš baleto „Skaidrus upeliukas“ 

N. J. Živkovič V Double dodl Dee 

 Irlandaise 

Etiudai 

E. Freytag Etiudų rinkinys mažajam būgneliui 

K. Kurpinskij Etiudas mažajam būgneliui 

J. Zegalsky Etiudų rinkinys mažajam būgneliui 

G. Whaley Etiudų rinkinys mažajam būgneliui 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Pjesės 

R. Bodingbauer Easy solo ksilofonui ir fortepijonui 

A. Danielius Emocijos (būgnų komplektui) 
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A. Glazunov Baletas „Metų laikai“, trečia variacija 

Etiudai 

M. Goldenberg Etiudai mažajam būgneliui 

K. Kurpinskij Etiudai įvairiems mušamiesiems instrumentam 

S. Scovera Etiudai mažajam būgneliui 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2007 D. Black- St. Houghton DRUMSET 101 
Alfred Publishing 

Co 
 

2. 2002 G.Whaley Primary Handbook for mallets 
Meredith music 
publication 

 

3. 2001 N. J. Živkovič Funny Xylophone I-oji knyga. Gretel Verlag  

4. 2001 E. Freytag Just Desserts 
Row loff  

Productions 
 

5. 2001 G. Whaley Primary Handbook for snare drum 
Meredith Music 

Publications 
 

6. 1998 D.Kabalevskij Pjesių rinkinys mažajam būgneliui Kompozitor  

7. 1997 B. Gabriele Chart reading wokbook for drummers 
Hal Leonard 
Corporation 

 

8. 1992 N. J.  Živkovič Funny Marimba I-oji knyga Gretel Verlag  

9. 1990 D. Palijev Etiudai mažajam būgneliui Music Sofia  

10. 1971 K. Kurpinskij Mušamųjų instrumentų pradžiamokslis Muzika  

11. 1967 V. Firth Snare Drum Method Carl Fischer  

12. 1962 Th.McMillan Percussion keyboard technic   

13. 1955 M. Goldenberg Modern school for snare drum Chappel &Co  

14.  T. Hapke Solo drumming Tom Hapke  

Papildoma metodinė literatūra 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=B63I1fFfFpY   

2.  https://www.youtube.com/watch?v=0Krnkf865SI   

3.  https://www.youtube.com/watch?v=8hUhYwLTDfk   

4.  https://www.youtube.com/watch?v=443u2KB309o   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B63I1fFfFpY
https://www.youtube.com/watch?v=0Krnkf865SI
https://www.youtube.com/watch?v=8hUhYwLTDfk
https://www.youtube.com/watch?v=443u2KB309o
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI 

Mušamųjų instrumentų specialybė 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Mušamųjų instrumentų dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

mušamaisiais instrumentais žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pagrindinio 

muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 
 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – tobulinti mokinio muzikavimo mušamaisiais instrumentais įgūdžius.  

Dalyko uždaviniai: 1) gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą; 2) tobulinti instrumento 

valdymo įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą; 3) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir 

aktyvų dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Mušamųjų instrumentų  dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikavimo technikos įvaldymas; 2) 

muzikos kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje.    

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis  - muzikos atlikimo įgūdžių įvaldymas  

Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus 

Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos 

kalbos priemones; 

1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, 

galėti paaiškinti nuorodas; 

1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus. 

1.2. Tobulinti garso išgavimo įgūdžius 1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso 

išgavimo būdus; 

1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos 

instrumento ar balso galimybes formuojant 

kokybišką garsą. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą 

Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones 
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Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius. 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, 

tinkamai jį interpretuoti; 

2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą; 

2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio 

faktūros reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai); 

2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių 

emocijas 

2.1.5. demonstruoti kūrybiškumą, savarankišką 

mąstymą, sprendžiant kylančius meninius 

uždavinius. 

2.2. Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius. 2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti 

nežinomą muzikinį tekstą. 

2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines 

kompozicijas. 

2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo 

principus; 

2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir 

būdus; 

2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai 

įgyvendinti pasirinktas muzikos išraiškos 

priemones; 

2.3.4. gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį. 

3. Veiklos sritis – muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose ir kt. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą 

mokyklos ar miesto (rajono) renginiuose; 

3.1.2. tinkamai elgtis scenoje 

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus. 3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar 

draugų atlikimą (išskiriant privalumus ir 

trūkumus); 

3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje 

vykstančius muzikinius reiškinius. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas, 

improvizacinių gebėjimų ugdymas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų patikrinimo 

(vertinimo) formos Pjesės Etiudai 
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5–7 4-6 4-6 

I pusmetis 

Techninė įskaita 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
II pusmetis 

Techninė įskaita 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

8 4-6 4-6 
Baigiamasis  egzaminas 

3 skirtingo žanro kūriniai 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

5 6 7 8 

Gamos 

Diezinės ir 

bemolinės gamos 

iki 4 ženklų. 

Aštuntinėmis, 

triolėmis ir 

šešioliktinėmis 

per tris oktavas.  

Diezinės ir 

bemolinės gamos 

iki 5 ženklų. 

Aštuntinėmis, 

triolėmis ir 

šešioliktinėmis 

per tris oktavas. 

Chromatinė 

šešioliktinėmis. 

Diezinės ir 

bemolinės gamos 

iki 6 ženklų. 

Aštuntinėmis, 

triolėmis ir 

šešioliktinėmis 

per tris oktavas. 

Chromatinė 

šešioliktinėmis. 

Diezinės bei 

bemolinės gamos 

iki 7 ženklų. 

Aštuntinėmis, 

triolėmis ir 

šešioliktinėmis 

per tris oktavas. 

Chromatinė 

sekstolėmis. 

Trigarsiai 

Trigarsis 

aštuntinėmis 

natomis  per dvi 

oktavas. 

Trigarsis 

aštuntinėmis 

natomis  per dvi 

oktavas. 

Trigarsis 

aštuntinėmis 

natomis  per dvi 

oktavas. 

Trigarsis 

aštuntinėmis 

natomis  per dvi 

oktavas. 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 
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Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Pjesės 

J. Beck Colonial episod 

M. Clementi  Allegretto iš Sonatinos G-dur op. 36 Nr. 2 

M. Houlif Half Time Rock (būgnų komplektui) 

Etiudai 

M. Goldenberg Eiudai dviem būgneliams. 

D. Paliev. Etiudas Nr.4 

Ch.  Wilcoxon 150 etiudų  mažajam būgneliui 

J. Zegalski Etiudų rinkinys mažalam būgneliui 

Ansambliai 

E. Amandi Junior percussion (ansambliui) 

Ph. Pringle Duo for Two 

N. G. Rosauro Keturios Braziliškos scenos mušamųjų instrumentų ansambliui 

Ch. Thomson Samba 

 

Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Pjesės 

G. Bomhof Radetzky and Co 

M. Houllif Rock Duo 

N. J. Živkovič Turgavietė 

Etiudai 

E. Freytag Just Desserts 

Ch. Wilcoxon 150 etiudų mažajam būgneliui 

Ansambliai 

A. Gomez Fission 

M.Houllif  Flamenco (kūno perkusijai)   
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A. Keown Funk  for  Two 

N. Rosauro Brazilietiška  siuita 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Pjesės 

B. Lylloff  Etiudas Nr. 9 (mažasis būgneliui) 

V. Monti  Csardas (ksilofonui) 

D. Paliev Etiudas (mažajam būgneliui arba komplektui) Nr. 10 

Etiudai 

E. Freytag Just Desserts 

Ch. Wilcoxon 150 etiudų mažajam būgneliui 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Pjesės 

A. Lipner  Crystal Mallet (vibrafonui) 

B. Lylloff  Etiudas Nr. 9 (mažajam būgneliui) 

T. Mayuzumi Koncertino ksilofonui su orkestru 

Etiudai 

J. Delecluse 12 etiudų mažajam būgneliui 

Ph.Maturano Ritminės studijos būgnų komplektui 

Ch. Wilcoxon 150 etiudų  mažajam būgneliui 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2007 D. Black-St. Houghton DRUMSET 101 
Alfred Publishing 
Co 

 

2. 2004 G. Whaley Concert solos for intermediate Snare Drummer 
Meredith music 

publication 
 

3. 2002 G. Whaley Pradžiamokslis 4 lazdelių technikai 
Meredith music 
publication 

 

4. 2001 E. Freytag Just Desserts 
Row loff  

Productions 
 

5. 2001 
N.J.Živkovič Funny Marimba – Book II (pjesės marimbai 
solo) 

Gretel Verlag  

6. 1998 D. Kabalevski Pjesių rinkinys mažajam būgneliui Kompozitor  

7. 1997 Ph. Maturano Ritminės studijos būgnų komplektui 
Hal Leonard 

Korporation 
 

8. 1980 R. Latham Advanced funk studies 
Rick Latham 
publishing 

company 

 

9. 1979 Ch. Wilcoxon 150 rudimental solo Ludvik music  

10. 1977 D. G.Rogers Solo studies for drum set 
Sauthern music 

company 
 

 1970 J. Zegalski 40 exercises forthe side drum PWM Edition  

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2012 Sica, J. Segal, S. How to Read Drum Music 
Createspace 
Independent Pub. 
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2. 2008 
Scott, J. Learn to Play Drums: A Beginner's Guide to 

Playing Drums 

New Burlington 

Books 
 

3. 1999 

Fine E., Dahlgren M 4-Way Coordination: A Method Book 
for the Development of Complete Independence on the 

Drum Set 
Alfred Music  
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

SOLFEDŽIO 

 

Dalyko programa 

PRADINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 1 klasė – 1 valanda per savaitę 

2-4 klasės – 2 valandos per 

savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Solfedžio dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Lavinti prigimtinius bendruosius muzikinius gebėjimus – ritmo, dermės, intonavimo pojūtį, klausą, 

muzikinę atmintį, padėti įgyti pradinį muzikinį raštingumą. (Pradinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemiškai plėtoti mokinio prigimtinius bendruosius 

muzikinius gebėjimus, suteikti bendrųjų ir muzikinių kompetencijų. 

Solfedžio dalyko uždaviniai: 1) formuoti intonavimo įgūdžius; 2) lavinti metrinės pulsacijos bei 

ritmikos santykio pojūtį ir suvokimą; 3) išmokti pagrindinius muzikos rašto elementus ir gebėti 

juos pritaikyti, užrašant iš klausos žinomą ar savo sukurtą muzikos melodiją; 4)žadinti domėjimąsi 

muzika bei kitomis kultūros formomis, ugdant mokinių muzikinį skonį, skatinant mąstymą ir 

emocijas.  

Solfedžio dalyką sudaro trys veiklos sritys: intonavimas; ritmavimas; muzikos tekstų klausymasis, 

atpažinimas ir užrašymas. 

Siūloma pamokose naudoti informacines technologijas. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – intonavimas 

Nuostata – intonuoti atliekamą muziką 

Esminis gebėjimas – intonuoti melodijas mažoro ir minoro natūraliose dermėse 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Formuoti taisyklingą laikyseną, kvėpavimo 

ir garso tikslumo įgūdžius. 

1.1.1. Taisyklingai kvėpuoti, tarti skiemenis, 

žinoti taisyklingos laikysenos reikalavimus; 

1.1.2. suprasti „intonavimo“ bei „derėjimo“ 

terminus. 

1.2. Tiksliai ir išraiškingai solfedžiuoti 

vienbalses melodijas. 

1.2.1. Solfedžiuojant diriguoti arba pulsuoti; 

1.2.2. išlaikyti pasirinktą tempą. 
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1.3. Dainuoti mažoro ir minoro dermes 

skirtingose tonacijose. 

1.3.1. Apibūdinti mažoro ir minoro dermes, 

išvardinti pastovius ir nepastovius dermės 

laipsnius; 

1.3.2. gebėti sudaryti T, S, D nuo garso arba 

tonacijoje.  

2. Veiklos sritis – ritmavimas 

Nuostata – siekti ritmavimo tikslumo, suprasti šio tikslumo svarbą muzikoje 

Esminis gebėjimas – atpažinti bei atlikti įvairius ritminius darinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atpažinti garsų trukmes. 2.1.1. Žinoti natų ir pauzių trukmes; 

2.1.2. vartoti „garsų trukmės“ ir „taktavimo“ 

sąvokas. 

2.2. Perskaityti ir atlikti ritminius darinius. 2.2.1. Išlaikyti pasirinktą tempą 

2.3. Sukurti ir atlikti paprastus ar sudėtingesnius 

ritmo darinius. 

2.3.1.  Sukurti ir atlikti ritmo motyvus ir sakinius  

3. Veiklos sritis – muzikos teksto klausymasis, atpažinimas ir užrašymas 

Nuostata – pritaikyti teorines muzikos žinias 

Esminis gebėjimas – klausa atpažinti, apibūdinti ir užrašyti skambantį muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Klausa atpažinti ir apibūdinti klausomų 

muzikos tekstų savybes. 

 

 

3.1.1. Įvardyti muzikos teksto metrą, dermę; 

3.1.2. naudojantis muzikiniais terminais ir 

sąvokomis, apibūdinti klausomą kūrinį; 

3.1.3. nustatyti ir įvardyti girdėto kūrinio žanrą, 

atlikėjus. 

3.2. Klausa atpažinti ir užrašyti girdėtą arba 

sukurtą vienbalsę melodiją ir ritmą. 

 3.2.1. Naudoti muzikos užrašymo ženklus ir 

galėti paaiškinti jų reikšmes; 

3.2.2. skirti dermės laipsnius ir apibūdinti 

melodinę liniją ir ritminį piešinį. 

 

Dalyko turinio apimtis 

1. Intonavimas ir solfedžiavimas: 

1.1. vienbalsių melodijų, liaudies ir autorinių dainų dainavimas; 

1.2. dermės laipsnių intonavimas, mažorinių ir minorinių gamų dainavimas iki 4 ženklų; 

1.3. natų skaitymas smuiko (a–f²) ir boso raktuose; 

1.4. harmoniniai ir melodiniai intervalai dermėje nuo gr.1 iki gr.8 ; 

1.5. kvintakordų (bei jų apvertimų – sekstakordų ir kvartsekatakordų), T, S, D sudarymas ir 

dainavimas dermėje; 

1.6. dominantseptakordo D₇ sudarymas su sprendimu į toniką ir dainavimas dermėje. 

2. Ritmavimas: 

2.1. natos ir pauzės (perskaito ir atlieka); 

2.2. paprastieji metrai, ritmo ostinato melodijai, prieštaktis ir užtaktis, sinkopė, ritminis kanonas, 

naudojama kūno ir instrumentinė perkusija; 

3. Muzikos tekstų klausymasis, atpažinimas ir užrašymas: 

3.1. elementarūs ritminiai ar melodiniai sakinio ar periodo trukmės diktantai paprastuose 

metruose, tonacijose iki 4 ženklų; 

3.2. nesudėtingų melodinių ir ritminių frazių kūrimas ir užrašymas, panaudojant įprastus būdus 

bei informacines kompiuterines technologijas. 
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Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 
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Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
S

o
lf

ed
ži

o
 

1
-2

 s
a
v
. 

v
a
l.

 1 7 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2-4 14 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

Egzaminas 

 

Kontrolinės užduotys 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Kontrolinė 

pamoka 

Natų diktantas Natų raidiniai 

pavadinimai 

Natų raidiniai 

pavadinimai 

Kvintų ratas 

Gamos : 

C-dur, G-dur, F-

dur 

Gamos: 

D-dur, B-dur, a-

moll, e-moll, d-

moll 

Gamos:  

h-moll, g-moll, 

A-dur, fis-moll, 

Es-dur, c-moll 

Gamos:  

E-dur, cis-moll, 

As-dur, f-moll 

Testas: tonas ir 

pustonis, 

alteracija 

Testas: intervalai 

nuo gr.1 iki gr.8 

Testas: intervalai 

nuo gr.1 iki gr.8 

Testas: intervalai 

nuo gr.1 iki gr.8 

Ritminis ir 

melodinis 

diktantas 

Ritminiai ir 

melodiniai 

diktantai 

Testas: akordai 

T₅ t₅ T₆ t₆ T⁴₆ 
t⁴₆ 

T₅ S₅ D₅ ir jų 

apvertimai 

Testas: akordai 

T₅ t₅ T₆ t₆ T⁴₆ 
t⁴₆ 
T₅ S₅ D₅ ir jų 

apvertimai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

pratimai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

pratimai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

diktantai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

diktantai 

  Ritminiai ir 

melodiniai 

pratimai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

pratimai 

Egzaminas 

   Melodinis 

diktantas 8 taktai, 

intervalai nuo 

gr.1 iki gr.8, 

akordai T₅ t₅T₆ 
t₆ T⁴₆ t⁴₆ D₇ 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
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Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Intonavimas ir 

solfedžiavimas: 

vienbalsių melodijų, 

liaudies ir autorinių 

dainų dainavimas; 

dermės laipsnių 

intonavimas, 

mažorinių ir minorinių 

gamų dainavimas iki 3 

ženklų; natų skaitymas 

smuiko (a–f²) ir boso 

raktuose; harmoniniai 

ir melodiniai intervalai 

dermėje nuo 1 iki 8 

gr.; kvintakordų T, S, 

D sudarymas ir 

dainavimas dermėje 

Silpni ir patenkinami 

intonavimo ir 

solfedžiavimo 

įgūdžiai  

Vidutiniai intonavimo 

ir solfedžiavimo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

intonavimo ir 

solfedžiavimo 

įgūdžiai 

Ritmavimas: 

natos ir pauzės 

(perskaito ir atlieka); 

paprastieji metrai, 

ritmo ostinato 

melodijai, prieštaktis 

ir užtaktis, sinkopė, 

ritminis kanonas, 

naudojama kūno ir 

instrumentinė 

perkusija 

Silpni ir patenkinami 

ritmavimo įgūdžiai 

Vidutiniai ritmavimo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

ritmavimo įgūdžiai 

Muzikos tekstų 

klausymasis, 

atpažinimas ir 

užrašymas: 

elementarūs ritminiai 

ar melodiniai sakinio 

ar periodo trukmės 

diktantai paprastuose 

metruose, tonacijose 

iki 3 ženklų; 

nesudėtingų melodinių 

ir ritminių frazių 

kūrimas ir užrašymas, 

panaudojant įprastus 

būdus bei 

informacines 

kompiuterines 

technologijas 

Silpni ir patenkinami 

muzikos tekstų 

klausymosi, 

atpažinimo ir 

užrašymo įgūdžiai 

 

Vidutiniai muzikos 

tekstų klausymosi, 

atpažinimo ir 

užrašymo įgūdžiai 

 

Labai geri ir puikūs 

muzikos tekstų 

klausymosi, 

atpažinimo ir 

užrašymo įgūdžiai 
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DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Intonavimas ir solfedžiavimas 

 

Gamos: C-dur, G-dur, F-dur 

Pratimai ²/₄ metre: ketvirtinės ir pusinės natos Nr.7-14 pratimai; 

aštuntinės natos 15-34 pratimai; ketvirtinė pauzė Nr. 35-44 pratimai; 
aštuntinė pauzė Nr. 55-59 pratimai; G-dur Nr. 62-68 pratimai; F-dur Nr. 70-

77 pratimai 

³/₄ metre pusinė nata su tašku Nr. 45-54 pratimai 

Boso raktas Nr. 86-92 pratimai 

R. Kašponis Solfedžio 

Ritmavimas 

 

Ketvirtinės, aštuntinės, pusinės, natos ir pauzės, ritminė grupė – ketvirtinė su 

tašku ir aštuntinė, pusinė su tašku 
²/₄ metre Nr. 1-12 pratimai 

³/₄ metre Nr. 17-20-27-29 pratimai 

H. Perelstein Muzikos teorija ir solfedžio 

Muzikos teorija 

Smuiko ir boso raktai, natos, oktavos, penklinė, metras ir jo dalys, dviejų ir 
trijų dalių metrai, taktas, motyvas frazė ir sakinys, pauzės, repriza, voltos, 

pustonis ir tonas, alteracijos ženklai,  gama, pastovūs ir nepastovūs laipsniai, 

tempas, dinamika, tonika, tonacija, atlikimo būdai, mažoro dermė, natų 
raidiniai pavadinimai 

D. Ūsaitė Solfedžio 1 dalis 

Muzikos tekstų klausymasis, 

atpažinimas ir užrašymas 

Ritminiai diktantai, melodiniai diktantai 4 taktai 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Intonavimas ir solfedžiavimas 

Gamos: D-dur, B-dur, a-moll, e-moll, d-moll 

D-dur pratimai Nr. 79-85, B-dur Nr. 105-109, a-moll Nr. 110-127, e-moll 

Nr. 180-187, d-moll Nr. 188-193 

Dvibalsiai pratimai Nr. 194-197 

Natų grupė- ketvirtinė su tašku ir aštuntinė Nr. 128-140 pratimai 

⁴/₄ (C) metras Nr. 141-151 pratimai 

Sveikoji nata ir pauzė, pusinė nata ir pauzė Nr. 152-163 pratimai 

Prieštaktis (ketvirtinė, dvi  aštuntinės) Nr. 164-170 ptatimai 

Šešioliktinė nata Nr. 171-179 pratimai 

R. Kašponis Solfedžio 

Intervalai gr.1-gr.8 

Kvintakordai T₅ S₅ D₅ 

Ritmavimas 

Sveikoji nata ir pauzė, pusinė nata ir pauzė, ritminė grupė-ketvirtinė su 

tašku ir aštuntinė, šešioliktinės natos, prieštaktis 

²/₄, ³/₄, ⁴/₄ metrai Nr. 13-16, 21-26, 30-59 pratimai 

H. Perelstein Muzikos teorija ir solfedžio 

Nr. 135-141-144-150-152-164-167-171-175 pratimai 

R. Kašponis Solfedžio 

Muzikos teorija 

Mažoro ir minoro dermė; minoro rūšys: natūralus, harmoninis, melodinis; 

tempai; intervalai; akordo sąvoka; kvintakordas; tonika, subdominanta, 

dominanta, natų raidiniai pavadinimai su diezais ir bemoliais 

V. Umbrasienė Į muzikos šalį 

Muzikos tekstų klausymasis, 

atpažinimas ir užrašymas 

Ritminiai ir melodiniai diktantai 4 taktai ²/₄, ³/₄, ⁴/₄ metre;  diktantai su 

prieštakčiu; ritminiai riktantai su pauzėmis; diktantai su šešioliktainėmis ir 

ritmine grupe; intervalai 
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Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Intonavimas ir solfedžiavimas 

Gamos: h-moll, g-moll, A-dur, fis-moll, Es-dur, c-moll 

h-moll  Nr. 223-231 pratimai, g-moll Nr. 249-255 pratimai, A-dur Nr. 

261-267, fis-moll Nr. 291-296, Es-dur Nr. 273-279, c-moll Nr. 313-317 

pratimai 

Ritminės grupės-aštuntinė ir dvi šešioliktinės, dvi šešioliktinės ir 

aštuntinė Nr. 232-248 pratimai 

Prieštaktis (aštuntinė nata) Nr. 256-260 pratimai 

⁴/₈ metras Nr. 268-272 pratimai 

Liga Nr. 280-284 pratimai 

Dvibalsiai pratimai Nr. 285-290, kanonai 

R. Kašponis Solfedžio 

Intervalai gr.1-gr.8 

Akordai: kvintakordai, sekstakordai, kvartsekstakordai (apvertimai) ir 
nuo garso 

T₅ t₅ S₅ s₅ D₅; T₆ t₆ S₆s₆ D₆; T⁴₆ t⁴₆ S⁴₆ s⁴₆ D⁴₆  

Ritmavimas 

Ritminės grupės-aštuntinė ir dvi šešioliktinės, dvi šešioliktinės ir 

aštuntinė, prieštaktis( aštuntinė nata) 

²/₄, ³/₄, ⁴/₄ metrai : Nr. 60-68 pratimai  

H. Perelstein Muzikos teorija ir solfedžio 

Nr. 232-246-247-248-278 pratimai 

R. Kašponis Solfedžio 

Muzikos teorija 

Mažoro ir minoro dermė; minoro rūšys: natūralus, harmoninis, melodinis; 
tempai; intervalai; akordo sąvoka; kvintakordas; sekstakodras; 

kvartsekstakordas; apvertimai;  tonika, subdominanta, dominanta, natų 

raidiniai pavadinimai su diezais ir bemoliais; liga 

V. Umbrasienė Į muzikos šalį 

Muzikos tekstų klausymasis, 

atpažinimas ir užrašymas 

Ritminiai ir melodiniai diktantai 8 taktai ²/₄, ³/₄, ⁴/₄ metre;  diktantai su 

prieštakčiu; ritminiai diktantai su pauzėmis; diktantai su šešioliktainėmis 

ir ritminėmis grupėmis; intervalai; akordai: kvintakordai, sekstakordai, 
kvartsekstakordai 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Intonavimas ir solfedžiavimas 

Gamos: E-dur, cis-moll, As-dur, f-moll 

E-dur  Nr. 332-337 , cis-moll Nr. 347-352, As-dur Nr. 364-368, f-moll 

Nr. 369-374 pratimai 

Ritminės grupės : aštuntinė su tašku ir šešioliktinė Nr. 298-312 pratimai,  

triolės  Nr. 339-346 pratimai 

³/₈  ir ⁶/₈ metrai:  Nr. 319-331, Nr. 353-363 pratimai 

Dvibalsiai pratimai Nr. 375-385, kanonai 

R. Kašponis Solfedžio 

Intervalai gr.1-gr.8 

Akordai: kvintakordai, sekstakordai, kvartsekstakordai (apvertimai) ir 
nuo garso 

T₅ t₅ S₅ s₅ D₅; T₆ t₆ S₆s₆ D₆; T⁴₆ t⁴₆ S⁴₆ s⁴₆ D⁴₆ 

D7 tonacijose ir nuo garso su sprendimu į toniką 

Ritmavimas 

Ritminės grupės- aštuntinė su tašku ir šešioliktinė  Nr. 34-40, 45-48, 55-
59 pratimai (H. Perelstein Muzikos teorija ir solfedžio); Nr. 297-304-306-

308 pratimai ( R. Kašponis Solfedžio) 

Triolės Nr. 39-52 pratimai  (H. Perelstein Muzikos teorija ir solfedžio); 
Nr. 338-344 pratimai ( R. Kašponis Solfedžio) 
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³/₈, ⁶/₈ metrai : Nr. 319-324-330, Nr. 353-362 pratimai ( R. Kašponis 

Solfedžio); Nr. 25-38, Nr. 29-32, Nr. 41-44, Nr. 33-38 pratimai (H. 
Perelstein Muzikos teorija ir solfedžio) 

Muzikos teorija 

Mažoro ir minoro dermė; minoro rūšys: natūralus, harmoninis, melodinis; 

tempai; intervalai; kvintakordas; sekstakodras; kvartsekstakordas; 

apvertimai;  tonika, subdominanta, dominanta, natų raidiniai pavadinimai 
su diezais ir bemoliais; D₇ su sprendimu į toniką, kvintų ratas 

Muzikos tekstų klausymasis, 

atpažinimas ir užrašymas 

Ritminiai ir melodiniai diktantai 8 taktai ²/₄, ³/₄, ⁴/₄, ³/₈, ⁶/₈  metre;  

diktantai su prieštakčiu; ritminiai diktantai su pauzėmis; diktantai su 

šešioliktainėmis ir ritminėmis grupėmis, intervalai, akordai: kvintakordai, 
sekstakordai, kvartsekstakordai, D₇ 
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Pagrindinė literatūra 
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https://www.youtube.com/watch?v=bHTstUefUq0 

  

2. 

 Ritminiai eksperimentai: 

https://www.youtube.com/watch?v=dFRc_iC258w 
https://www.youtube.com/watch?v=xJU3h34DuFg 

https://www.youtube.com/watch?v=-uyM2Q8aGp0 

https://www.youtube.com/watch?v=dMB_JRUdQ6w&list=
RDdFRc_iC258w&index=5 
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4. 2016 
Girdzijauskienė, R., Jautakytė, Ž. (sud.) Kūrybiškas 
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Klaipėda: KU 

leidykla 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

SOLFEDŽIO 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Solfedžio dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Plėtoti bendruosius muzikinius gebėjimus: ritmo, dermės, intonavimo pojūtį, klausą, muzikinę 

atmintį (Pagrindinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemiškai plėtoti mokinio  prigimtinius bendruosius 

muzikinius gebėjimus, suteikti bendrųjų ir muzikinių kompetencijų.  

Solfedžio dalyko uždaviniai: 1) tobulinti intonavimo įgūdžius, derminį pojūtį; 2) toliau lavinti 

metro bei ritmo pojūtį ir suvokimą; 3) turtinti muzikos sąvokų žodyną, žinoti ženklų ir simbolių 

reikšmes ir gebėti juos pritaikyti, užrašant muzikinį tekstą ar savo sukurtą muzikos melodiją. 

Solfedžio dalyką sudaro trys veiklos sritys: intonavimas; ritmavimas; muzikos tekstų klausymasis, 

atpažinimas ir užrašymas.   

Pamokose naudojamos informacinės kompiuterinės technologijos. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – intonavimas 

Nuostata – siekti tikslumo, intonuojant atliekamą muziką 

Esminis gebėjimas – tiksliai intonuoti melodijas mažoro, minoro ir kitose diatoninėse 

dermėse  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Intonuoti intervalus bei akordus mažoro ir 

minoro dermėse ir nuo garso. 

1.1.1. Sudaryti intervalus ir akordus dermėse, 

žinoti jų ypatumus; 

1.1.2. žinoti intervalų ir akordų sandarą; 

1.1.3. žinoti raidinių akordų pavadinimų 

sudarymo principus. 

1.2. Tiksliai solfedžiuoti vienbalses ir dvibalses 

melodijas įvairiose dermėse. 

1.2.1. Žinoti dermių ypatumus ir skirtumus; 

1.2.2. išlaikyti tempą. 

1.3. Atliekant dvibalses melodijas, girdėti kitą 

balsą. 

1.3.1. Žinoti polifoninės ir homofoninės 

muzikos atlikimo ypatumus. 

2. Veiklos sritis – ritmavimas 

Nuostata – siekti ritmavimo tikslumo 
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Esminis gebėjimas – atpažinti ir atlikti ritminius darinius sudėtiniuose, kintamuosiuose ir 

mišriuose metruose 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Tiksliai atlikti ritminius darinius 

sudėtiniuose, kintamuosiuose ir mišriuose 

metruose. 

2.1.1. Nustatyti ir išvardyti panaudotus metrus; 

2.1.2. išlaikyti tempą 

2.1.3. žinoti pagrindines dirigavimo schemas. 

2.2. Sukurti ir atlikti ritmo darinius sudėtiniuose 

ir kintamuosiuose metruose. 

2.2.1. Užrašyti sukurtus ritminius darinius, 

naudojant žinomus muzikinius ženklus; 

2.2.2. paaiškinti metroritminius elementus ir 

natų grupavimo principus. 

3. Veiklos sritis – muzikos teksto klausymasis, atpažinimas ir užrašymas 

Nuostata – pritaikyti teorines muzikos žinias  

Esminis gebėjimas – klausa atpažinti, apibūdinti ir užrašyti skambantį muzikinį tekstą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Klausa atpažinti ir užrašyti klausomų 

muzikos tekstų savybes. 

3.1.1. Nusakyti muzikos teksto metrą, tonaciją, 

dermę; 

3.1.2. atpažinti, įvardyti ir užrašyti intervalus, 

akordus, harmoninius junginius 

3.2. Atpažinti ir užrašyti girdėtą arba sukurtą 

melodiją. 

 

3.2.1. Naudotis muzikos užrašymo ženklais ir 

gebėti paaiškinti jų reikšmes; 

3.2.2. skirti dermės laipsnius ir apibūdinti 

melodinę liniją. 

 

Dalyko turinio apimtis 

1. Intonavimas ir solfedžiavimas: 

1.1. vienbalsių ir dvibalsių homofoninių arba polifoninių melodijų ir dainų solfedžiavimas; 

1.2. trijų rūšių mažorinių ir minorinių gamų dainavimas, dermių laipsnių intonavimas;  

1.3. natų skaitymas ir transponavimas smuiko ir boso raktuose; 

1.4. harmoninių ir melodinių intervalų dainavimas dermėje ir nuo garso; 

1.5. T, S, D, D₇ akordų ir jų apvertimų, VII₇, VII₇ 
o

. II₇, padidintų ir sumažintų kvintakordų  

sudarymas ir dainavimas dermėje; 

2. Ritmavimas: 

2.1. sudėtingesnių ritminių darinių atpažinimas, atlikimas ir dirigavimas; 

2.2. paprasti, sudėtiniai, mišrūs ir kintamieji metrai; 

3. Muzikos tekstų atpažinimas ir užrašymas: 

3.1. mažoras ir minoras (natūralus, harmoninis, melodinis), intervalai, akordų užrašymo būdai, 

pagrindinės funkcijos, T, S, D, D₇ akordai ir jų apvertimai, padidinti ir sumažinti kvintakordai, 

vienbalsiai, dvibalsiai ritminiai ar melodiniai sakinio ar periodo trukmės diktantai; 

3.2. melodinių ir ritminių frazių kūrimas ir užrašymas, panaudojant įprastus būdus bei 

informacines kompiuterines technologijas. 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 
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Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 

S
o
lf

ed
ži

o
 

2
 s

a
v
. 

v
a
l.

 

5-7 10-14 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 
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8 10 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

Egzaminas 

 

Kontrolinės pamokos užduotys 

 Mokymosi metai 

5 6 7 8 

Kontrolinė 

pamoka 

Kvintų ratas Kvintų ratas Kvintų ratas Kvintų ratas 

Testas: intervalai 

nuo gr.1 iki gr.8 

Testas: intervalai 

nuo gr.1 iki gr.8 

Sumažinti ir 

padidinti 

intervalai 

Testas: intervalai 

nuo gr.1 iki gr.8 

Sumažinti ir 

padidinti 

intervalai 

Testas: intervalai 

nuo gr.1 iki gr.8 

Sumažinti ir 

padidinti 

intervalai 

Testas: akordai 

T₅ t₅ T₆ t₆ T⁴₆ 
t⁴₆ D₇ D⁵₆ D³₄ 
D₂ 
T₅ S₅ D₅ ir jų 

apvertimai 

Testas: akordai 

T₅ t₅ T₆ t₆ T⁴₆ 
t⁴₆ D₇ D⁵₆ D³₄ 
D₂ sm₅ pd₅ 
T₅ S₅ D₅ ir jų 

apvertimai 

Testas: akordai 

T₅ t₅ T₆ t₆ T⁴₆ 
t⁴₆ D₇ D⁵₆ D³₄ 
D₂ sm₅ pd₅ VII₇ 
VII₇⁰ 
T₅ S₅ D₅ ir jų 

apvertimai 

Testas: akordai 

T₅ t₅ T₆ t₆ T⁴₆ 
t⁴₆ D₇ D⁵₆ D³₄ 
D₂ sm₅ pd₅ VII₇ 
VII₇⁰ II₇ 
T₅ S₅ D₅ ir jų 

apvertimai 

Gamos: H-dur, 

gis-moll, Des-

dur, b-moll 

Gamos: Ges-dur, 

es-moll, Fis-dur, 

dis-moll 

Harmoninis 

mažoras 

Gamos: 1-7 

ženklų 

Trijų rūšių 

minoras, dviejų 

rūšių mažoras 

Gamos: 1-7 

ženklų 

Trijų rūšių 

minoras, dviejų 

rūšių mažoras 

Ritminiai ir 

melodiniai 

vienbalsiai ir 

dvibalsiai 

pratimai, kanonai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

vienbalsiai ir 

dvibalsiai 

pratimai, kanonai 

dvibalsiai - 

tribalsiai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

vienbalsiai ir 

dvibalsiai 

pratimai, kanonai 

dvibalsiai - 

tribalsiai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

vienbalsiai ir 

dvibalsiai 

pratimai, kanonai 

dvibalsiai - 

tribalsiai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

diktantai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

diktantai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

diktantai 

Ritminiai ir 

melodiniai 

diktantai 

Egzaminas 

   Melodinis 

diktantas 

Intervalai 

gr.1-gr.8 

Akordai : M₅ m₅ 
M₆ m₆ M⁴₆ m⁴₆ 
sm₅ pd₅ D₇ D⁵₆ 
D³₄ D₂ VII₇⁰ 
VII₇ II₇ 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 
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užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Intonavimas ir 

solfedžiavimas: 

vienbalsių ir dvibalsių 

homofoninių arba 

polifoninių melodijų ir 

dainų solfedžiavimas; 

trijų rūšių mažorinių ir 

minorinių gamų 

dainavimas, dermių 

laipsnių intonavimas; 

natų skaitymas ir 

transponavimas 

smuiko ir boso 

raktuose; harmoninių 

ir melodinių intervalų 

dainavimas dermėje ir 

nuo garso; T, S, D, D₇ 

akordų ir jų 

apvertimų, VII₇, VII₇⁰. 

II₇, padidintų ir 

sumažintų kvintakordų  
sudarymas ir 

dainavimas dermėje 

Silpni ir patenkinami 

intonavimo ir 

solfedžiavimo 

įgūdžiai 

Vidutiniai intonavimo 

ir solfedžiavimo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

intonavimo ir 

solfedžiavimo 

įgūdžiai  

Ritmavimas: 

sudėtingesnių ritminių 

darinių atpažinimas, 

atlikimas ir 

dirigavimas; paprasti, 

sudėtiniai, mišrūs ir 

kintamieji metrai 

Silpni ir patenkinami 

ritmavimo 

įgūdžiai 

Vidutiniai ritmavimo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

ritmavimo 

įgūdžiai  

Muzikos tekstų 

atpažinimas ir 

užrašymas: 

mažoras ir minoras 

(natūralus, 

harmoninis, 

melodinis), intervalai, 
akordų užrašymo 

būdai, pagrindinės 

funkcijos, T, S, D, D₇ 

akordai ir jų 

apvertimai, padidinti ir 

sumažinti 

kvintakordai, 

vienbalsiai, dvibalsiai 

Silpni ir patenkinami 

muzikos tekstų 

atpažinimo ir 

užrašymo 

įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

tekstų atpažinimo ir 

užrašymo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

muzikos tekstų 

atpažinimo ir 

užrašymo 

įgūdžiai 
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ritminiai ar melodiniai 

sakinio ar periodo 

trukmės diktantai; 

melodinių ir ritminių 

frazių kūrimas ir 

užrašymas, 

panaudojant įprastus 

būdus bei 

informacines 

kompiuterines 

technologijas. 

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Intonavimas ir solfedžiavimas 

 

Gamos: H-dur, gis-moll, Des-dur, b-moll 

H-dur Nr. 384-388; gis-moll Nr. 410-415, Des-dur Nr. 424- 430, b-moll Nr. 

444-451 pratimai 

Melodijos judėjimas D₇ garsais Nr. 431-443 pratimai 

Mažoras ir paralelinis minoras, kintamoji dermė, moduliacijos, nukrypimai 
Nr. 452-461 pratimai 

Dvibalsiai pratimai Nr. 474-483 pratimai, kanonai 

Ritminės grupės: sinkopės Nr. 390-409; ketvirtinė su tašku ir dvi 

šešioliktinės Nr. 417-423 pratimai 

Intervalai gr.1-gr.8 

Akordai: kvintakordai, sekstakordai, kvartsekstakordai (apvertimai) ir nuo 

garso 

T₅ t₅ S₅ s₅ D₅; T₆ t₆ S₆s₆ D₆; T⁴₆ t⁴₆ S⁴₆ s⁴₆ D⁴₆ 

D₇ D⁵₆ D³₄ D₂  tonacijose ir nuo garso su sprendimu į toniką 

Ritmavimas 

 

 
 

Ritminės grupės: sinkopės Nr. 389; 61-66-67-69-75-90-95-97-100 

(H. Perelstein Muzikos teorija ir solfedžio) 

ketvirtinė su tašku ir dvi šešioliktinės Nr. 416-420 pratimai (R. Kašponis 
Solfedžio) 

 

Muzikos teorija 
 

Mažoro ir minoro dermė; minoro rūšys: natūralus, harmoninis, melodinis; 

tempai; intervalai; kvintakordas; sekstakodras; kvartsekstakordas; 

apvertimai;  tonika, subdominanta, dominanta, natų raidiniai pavadinimai 
su diezais ir bemoliais; D₇ D⁵₆ D³₄ D₂ sudėtis , akordai nuo garso su 

sprendimu į toniką, kvintų ratas, nukrypimai, moduliacijos 

Muzikos tekstų atpažinimas ir 

užrašymas 

Ritminiai ir melodiniai diktantai 8 taktai ²/₄, ³/₄, ⁴/₄, ³/₈, ⁶/₈  metre;  diktantai 
su prieštakčiu; ritminiai diktantai su pauzėmis; diktantai su šešioliktainėmis 

ir ritminėmis grupėmis; intervalai; akordai: kvintakordai, sekstakordai, 

kvartsekstakordai, D₇, D⁵₆, D³/₄, D₂ 

 

Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Intonavimas ir solfedžiavimas 

Gamos: Fis-dur, dis-moll, Ges-dur, es-moll 

Fis-dur Nr. 462-466 ; dis-moll Nr. 467-473; Ges-dur Nr. 514-519; es-moll 

Nr. 530-536 pratimai (R. Kašponis Solfedžio) 

Harmoninis mažoras 546-552 pratimai 

Sinkopė su pauze Nr. 502-513 pratimai 
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Ritminės grupės: ketvirtinė su tašku užliguota ⁶/₈ metre Nr. 485-489 

pratimai;  

Ketvirtinė užliguota su šešioliktinėmis ir su triolėmis Nr. 492-500 pratimai 

²/₂ ir ³/₂ metrai Nr. 520-529 pratimai 

Chromatizmai, moduliacijos, nukrypimai į dominantės tonaciją Nr. 537-

545 pratimai 

Šešioliktinė pauzė, ketvirtinė ir aštuntinė pauzės su tašku Nr. 554-559 

Dvibalsiai pratimai Nr. 560-566 pratimai 

Tribalsiai pratimai Nr. 567-571 pratimai, kanonai 

 Padidinti ir sumažinti intervalai 

(R. Kašponis Solfedžio) 

Ritmavimas 

Ritminės grupės: ketvirtinė su tašku užliguota ⁶/₈ metre Nr. 484-490 
pratimai 

Ketvirtinė užliguota su šešioliktinėmis ir su triolėmis Nr. 491-494-496 

pratimai 

Sinkopė su pauze Nr. 501-512-513 pratimai 

Šešioliktinė pauzė, ketvirtinė ir aštuntinė pauzės su tašku Nr. 553-556-559 

pratimai 

(R. Kašponis Solfedžio) 

Muzikos teorija 

Mažoro ir minoro dermė; minoro rūšys: natūralus, harmoninis, 
melodinis;harmoninis mažoras, tempai; intervalai; kvintakordas; 

sekstakodras; kvartsekstakordas; apvertimai;  tonika, subdominanta, 

dominanta, natų raidiniai pavadinimai su diezais ir bemoliais; D₇ D⁵₆ D³₄ D₂ 
sudėtis , akordai nuo garso su sprendimu į toniką, kvintų ratas, nukrypimai, 

moduliacijos, padidinti ir sumažinti intervalai 

Muzikos tekstų atpažinimas ir 

užrašymas 

 

Ritminiai ir melodiniai diktantai 8 taktai ²/₄, ³/₄, ⁴/₄, ³/₈, ⁶/₈  metre;  diktantai 

su prieštakčiu; ritminiai diktantai su pauzėmis; diktantai su šešioliktainėmis 
ir ritminėmis grupėmis; intervalai; akordai: kvintakordai, sekstakordai, 

kvartsekstakordai, D₇, D⁵₆, D³₄, D₂ 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Intonavimas ir 

solfedžiavimas 

Gamos: Cis-dur, ais-moll, Ces-dur, as-moll 

Chromatizmai, moduliacijos, nukrypimai į pirmosios giminingumo 

eilės tonacijas  Nr. 572-610 pratimai 

Sudėtiniai metrai ⁶/₄, ⁹/₈, ¹²/₈ : Nr. 611-619 pratimai 

Mišrūs metrai ⁵/₄, ⁵/₈, ⁷/₄ : Nr. 620-626 pratimai 

Kintamieji metrai Nr. 627-643 pratimai 

Dvibalsiai pratimai Nr. 659-665 pratimai 

Daugiabalsiai pratimai, kanonai Nr. 666-668-674 pratimai 

(R. Kašponis Solfedžio) 

Ritmavimas Įvairūs ritminiai pratimai, ritminės kūrybinės užduotys 

Muzikos teorija 

Mažoro ir minoro dermė; minoro rūšys: natūralus, harmoninis, 

melodinis;harmoninis mažoras, tempai; intervalai; kvintakordas; 

sekstakodras; kvartsekstakordas; apvertimai;  tonika, 

subdominanta, dominanta, natų raidiniai pavadinimai su diezais ir 

bemoliais; D₇ D⁵₆ D³₄ D₂ sudėtis , akordai nuo garso su sprendimu 

į toniką, kvintų ratas, nukrypimai, moduliacijos, padidinti ir 

sumažinti intervalai, padidinti ir sumažinti kvintakordai, VII₇°, VII₇ 
septakordai 

Muzikos tekstų  

atpažinimas ir užrašymas 

Ritminiai ir melodiniai diktantai 8 taktai ²/₄, ³/₄, ⁴/₄, ³/₈, ⁶/₈  metre;  

diktantai su prieštakčiu; ritminiai diktantai su pauzėmis; diktantai 

su šešioliktainėmis ir ritminėmis grupėmis; intervalai; akordai: 
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kvintakordai, sekstakordai, kvartsekstakordai, sm.₅, pd.₅, D₇, D⁵₆, 
D³₄, D₂, VII₇°, VII₇ septakordai 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Intonavimas ir solfedžiavimas 

Gamos: visos 1-7 ženklų 

Chromatinės gamos 

Įvairios diatoninės dermės Nr. 644-658 pratimai 

Daugiabalsiai pratimai, liaudies dainos, kanonai 

Ritmavimas Įvairūs ritminiai pratimai, ritminės kūrybinės užduotys 

Muzikos teorija 

 

Mažoro ir minoro dermė; minoro rūšys: natūralus, harmoninis, 

melodinis;harmoninis mažoras, tempai; intervalai; kvintakordas; 

sekstakodras; kvartsekstakordas; apvertimai;  tonika, subdominanta, 
dominanta, natų raidiniai pavadinimai su diezais ir bemoliais; D₇ D⁵₆ D³₄ 

D₂ sudėtis, akordai nuo garso su sprendimu į toniką, kvintų ratas, 

nukrypimai, moduliacijos, padidinti ir sumažinti intervalai, padidinti ir 
sumažinti kvintakordai, VII₇°, VII₇, II₇  septakordai, akordų junginiai, 

sekvencijos 

Muzikos tekstų atpažinimas ir 

užrašymas 

Ritminiai ir melodiniai diktantai 8 taktai ²/₄, ³/₄, ⁴/₄, ³/₈, ⁶/₈  metre;  

diktantai su prieštakčiu; ritminiai diktantai su pauzėmis; diktantai su 
šešioliktainėmis ir ritminėmis grupėmis; intervalai; akordai: kvintakordai, 

sekstakordai, kvartsekstakordai, sm.₅, pd.₅, D₇, D⁵₆, D³₄, D₂, VII₇°, VII₇, 

II₇ septakordai, akordų sekvencijos 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ANSAMBLIS  

Vokalinis, instrumentinis, kamerinis, duetas, trio, kvartetas 

 

Dalyko programa 

PRADINIO  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas, pasirenkamasis 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) nuo 1 iki 3 metų (2-4 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valanda per savaitę 

Užsiėmimo forma Individuali ir grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 

Fortepijono, akordeono, choro, styginių, pučiamųjų, mušamųjų 

instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti vokalinio arba 

instrumentinio ansamblinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia atsiskleisti kūrybiškumui ir 

artistiškumui. (Pradinio  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti ansamblinio muzikavimo 

patirtį. 

Ansamblio dalyko uždaviniai: 1) pažinti ansamblinių kūrinių repertuarą, ugdyti ansamblinio 

muzikavimo įgūdžius; 2) ugdyti mokinių artistiškumą, kaupti sceninės kultūros patirtį; 3) skatinti 

mokinius kūrybiškai pritaikyti muzikavimo pamokose įgytas žinias ir gebėjimus; 4) sudaryti 

galimybes mokinių iniciatyvai ir aktyvumui, pasirenkant ansamblio sudėtį ir repertuarą. 

Ansamblio dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) ansamblio pojūčio ugdymas; 2) kūrinių 

interpretavimas ansamblyje; 3) atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

Ansambliai gali būti:  

• tradicinės sudėties (sudaryti iš tos pačios rūšies instrumentų arba balsų); 

• vokaliniai ansambliai (2, 3, 4, 6, 8, 12 mokinių) chorinio dainavimo specialybės mokiniams; 

• kameriniai ansambliai (fortepijonas ir kiti styginiai arba pučiamieji instrumentai) (2, 3, 4, 6 

mokiniai);  

• styginių instrumentų ansambliai (smuikininkų, gitaristų ir kt.); 

• pučiamųjų instrumentų ansambliai; 

• akordeonininkų ansamblis; 

• mušamųjų instrumentų ansamblis; 

• netradicinės sudėties ansambliai (sudaryti iš skirtingų rūšių instrumentų arba balsų). 

Ansamblio mokymas: 1) tobulinami mokinių skaitymo iš lapo gebėjimai, ugdomas poreikis 

savarankiškam individualiam darbui, repetavimui grupėje, komunikavimui ir bendravimui; 2) 

žadinama mokinio kūrybinė iniciatyva ir vaizduotė, plečiamas muzikinis akiratis; 3) atliekant 

kūrinius, pagrindinis dėmesys skiriamas teksto skaitymo įgūdžiams, ritminės pulsacijos, 

intonavimo tikslumo lavinimui ir kūrinių interpretavimui ansamblyje; 4) mokiniai mokomi derinti 

veiksmus su kitais atlikėjais. 
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Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – ansamblio pojūčio ugdymas 

Nuostata – įgyti muzikavimo ansamblyje patirties 

Esminis gebėjimas – sukurti bendrą meninį rezultatą ansamblyje kartu su kitais atlikėjais 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Perteikti muzikos kūrinio nuotaiką  1.1.1.  Apibūdinti kūrinio charakterį, dinamiką 

1.2. Stilingai atlikti muzikos kūrinį. 
1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, stiliaus ir 

žanro ypatumus 

1.3. Derinti savo veiksmus su kitų ansamblio 

dalyvių veiksmais. 

1.3.1. Apibūdinti ir aptarti savo ir kitų atlikėjų 

interpretaciją 

2. Veiklos sritis – kūrinių interpretavimas ansamblyje 

Nuostata – tobulinti muzikos bendradarbiavimo gebėjimą  

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti ansamblinės muzikos kūrinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti savo partiją ansamblyje. 2.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

2.1.2. paaiškinti atlikimo štrichus. 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas 2.2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus 

2.3. Klausyti ir kontroliuoti savo bei kitų 

atlikimą. 

2.3.1. Girdėti kitų ansamblio dalyvių balsus ar 

instrumentus 

3. Veiklos sritis – muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose (pasirodymuose) scenoje 

Esminis gebėjimas – atlikti parengtą ansamblio programą koncerte 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Scenoje atlikti ansamblio koncertinę 

programą. 

3.1.1. Tinkamai elgtis scenoje; 

3.1.2. kokybiškai atlikti savo partiją 

3.2. Dalyvauti muzikiniuose renginiuose. 3.2.1. Gebėti pristatyti ansamblio koncertinę 

veiklą 

 

Dalyko turinio apimtis 

Ansamblio pojūčio lavinimas – sceninės patirties pradmenys, gebėjimas girdėti ir vertinti save ir 

kitus ansamblio dalyvius; 
muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 
muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 
 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus – 4-6 skirtingo charakterio kūriniai. 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
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REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (2 klasė) 
 

Fortepijoniniai ansambliai  

J. Čiurlionytė Žemė kėlė žolę. Tykiai tykiai 

F. Emonts Having Fun with Black Keys („Europaische Klavierschule“) 

S. Forster Swannee River 

S.Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai pradedantiesiems 

A. Kučinskienė (aranž.) Skamba varpeliai. Džiaugsmingų šv. Kalėdų 

Kučinskas Senas sieninis laikrodis 

V. Barkauskas (aranž.) Du gaideliai 

Negrų spiričuelis Oh, When the Saints Go Marching In  
(F. Emonts „Europaische Klavierschule“) 

M. Schmitz Lengvos pjesės 

D. Žitkevičienė (aranž.) Mokytojas ir mokinys (pasirinktinai) 

Styginių instrumentų (smuikininkų) ansambliai 

N. Baklanova Etiudas-duetas Nr.64 

N.Baklanova Čekų liaudies daina Piemenėlis 

B. Dvarionas Prieblanda 

Ratelis 

W.Mozart Menuetas 

Allegretto 

J. Pierpont Jingle Bells 

Pučiamųjų instrumentų ansambliai 

T. Abreau Pavane aquarte parties 

Anonymous Bergamasca 

Anonymous Passamezzo antico 

L.van Beethoven Odė džiaugsmui 

J. Field Largo 

Jamieson We Shall Overcome 

Jamieson Spiritual Medeley 

W.A.Mozart Arija 

Rumunų l.d. Jazmino žali lapai 

J.Staden Gagliarde 

Tradicinė daina                                            Good King Wenceslas 

Akordeonininkų ansamblis 

V. Burinskas Mažas valsas (duetas) 

V. Cosma Shimmy (duetas) 

A. Korobeynikov Prelude (kvartetas) 

T. Kotro Santa Lucia (duetas) 

Mušamųjų instrumentų ansamblis 

H. Arlen Ower the Rainbow 

J. D. Clarc The puritan stroll 

P. Pringle Percusion It 

W. Reifeneder Boxing Day 

Vokaliniai ansambliai (2, 3, 4, 6, 8, 12 mokinių) chorinio dainavimo specialybės mokiniams 

A. Klova  Gimtinės delne 

I. Mažuikaitė Spalvota dainelė 

G. Savinienė Pirmas sniegas 

S. Tamašauskaitė Mamos šiluma 

K.Vasiliauskaitė Vanagėlio kelionė 
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Antri mokymosi metai (3 klasė) 
 

Fortepijoniniai ansambliai 

V. Barkauskas (jn.)  „Vitražas”:  Praeities vartai. Ruduo  

L. Beethoven Vokiečių šokiai 

S.Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai pradedantiesiems 

K.  Khachaturian Pomidoras  iš baleto „Čipolinas“ 

W. A. Mozart Lopšinė 

P. Tchaikovsky Ištrauka ir Gulbių šokis  iš baleto „Gulbių ežeras“ 

Fėjos Dražė šokis iš baleto „Spragtukas“ 

V. Needla (aranž.) Čekų liaudies daina 

R. Rogers The Blue Room 

M. Schmitz Lengvos pjesės 

R.Vinciguera Cabaret. Computer song 

Styginių instrumentų (smuikininkų) ansambliai 

Mazas Duetai 

W.A. Mozart Menuetas 

A. Kučinskas   Senas sieninis laikrodis 

K.M.   C. M. Weber Medžiotojų choras iš operos „Laisvasis šaulys“ 

Pučiamųjų instrumentų ansambliai 

Anonymous Saltus 

J.Čiurlionytė Kalėdų giesmė 

G.F.Handel Largo from Xerxes 

V.Hausmann Šokio melodija 

Jamieson Go Tell it on the Mountain 

H. le Jeune Gavote 

J.Mikolainis Tai raibumai genelio 

J.Mikolainis Naujienos 

A.Menken Need to know 

W.A.Mozart Menuet 

T.Susato Nachtanz 

T.Susato Mohrentanz 

Akordeonininkų ansamblis 

Sh. Brooks Some of These Days (duetas) 

A. Korobeynikov Pajusk ritmą (duetas) 

P. Moria Menuetas (trio) 

Mušamųjų instrumentų ansamblis 

J.Campllell,  F.Sanford Aqua Blanca 

A.Smelkov Jaunieji pėdsekiai 

F.SullivanIII and Jim Peterik Eye of the Tiger 

B. Thompson Samba De Rolls 

Vokaliniai ansambliai (2, 3, 4, 6, 8, 12 mokinių) chorinio dainavimo specialybės mokiniams 

I. Mažuikaitė Aš ateinu, mamyte 

O. Narbutaitė Du kart du.  Lietutis 

I. Šeduikienė Nupiešiu Lietuvą 

S.Tamašauskaitė Kalėdos 

 

Treti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Fortepijoniniai ansambliai 

J. S. Bach „Pokštas“ iš orkestrinės siuitos h-moll 

V. Bagdonas Atvažiavo piršly 

J. Bramhs Lopšinė 

M. Bober Reminiscence. Samba 

S. Joplin Estrados artistas 
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S.Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai pradedantiesiems 

K.  Khachaturian Tarantela iš baleto „Čipolinas“ 

W. A. Mozart Rinktinės ištraukos iš operų, simfoninių, kamerinių kūrinių 

J.Offenbach Barkarolė 

R. Rodgers Edelveisas iš k/f „Muzikos garsai“ 

J. Rosas (aranž. J. Maevski) Jazz Waltz 

J. Strauss Polkos 

Styginių instrumentų (smuikininkų) ansambliai 

A. Kučinskas Senas sieninis laikrodis 

Mazas Duetai 

W. Mozart Menuetas 

C.M. Weber Medžiotojų choras iš operos „Laisvasis šaulys“ 

Pučiamųjų instrumentų ansambliai 

J.S.Bachas Šventinė kantata 

J.Gudavičius Kur giria žaliuoja 

G.F.Handel Lascia ch‘io pianga 

V.Hausmann Nachtanz 

B.Lully La Descente de mars 

J.Mikolainis Aviža prašė 

M.Mussorgsky Het oude kasteel 

F.Schubert Deutsche tanze 

J.Švedas Daina be žodžių 

P. Phalesius Alemanda 

C.Porter Begin The Beguine 

G.Zanetti Gallardia d'Amor 

Akordeonininkų ansamblis 

A. Korobeynikov Dance of Dolls (duetas) 

D. Kramer Šokantis smuikininkas (duetas) 

Mušamųjų instrumentų ansamblis 

O.Clark Quasi bossa nova 

D.D.Eyler Triple Threat 

E.Kopetzki „Drummers Cirkus“ 1 dalis Horse parade 

N.G.Rosauro „Cenas Brasileiras para quarteto percussao“ 1dalis Baiao 

Vokaliniai ansambliai (2, 3, 4, 6, 8, 12 mokinių) chorinio dainavimo specialybės mokiniams 

L.S. Bailey Sing Ding-a, Ding-a Dong 

G. Gilpin Whisper 

I. Mažuikaitė Sušilk prie kalėdų ugnies 

G. Vanagaitė Gul žvirblis šalia kokinės 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2017 I.Tijūnelienė Smuikelės giesmė 
UAB „Balto 

print“ 
 

2. 2015 I. Šeduikienė Smuiko raktelis 
Vilnius: Lietuvos 
kūrėjai 

 

3. 2015 J.Mikolainis Klarnetas 
Muzikos studija 

„Mikutis“ 
 

4. 2014 Pianisto chrestomatija su 2 CD. Sud. A. Kučinskienė Žara  

5. 2013 A. Šuminas   Kvartetai trombonui Vilnius  
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6. 2012 
Pianisto pradžiamokslis. Mokinio knyga su CD. Sud. A. 

Kučinskienė 
Šviesa  

7. 2012 A. Šuminas Trio trombonams Vilnius  

8. 2009 
Ansambliai fortepijonui keturioms rankoms, I dalis. Sud. J. 
Karalienė 

Vilnius: M. K. 

Čiurlionio menų 

mokykla 

 

9. 2009 M. Story Movie Quartets for all 
Alfred music 
publihing co 

 

10. 2009 „Nuskambėjo keliai“ Dainos vaikams 

Vilnius: Lietuvos  

Respublikos 
Švietimo ir 

mokslo 

ministerija, 

Nacionalinė 
M.K. Čiurlionio 

menų  

mokykla 

 

11. 2006 Musica da camera Trios for flutes 
„Editio musica“, 

Budapest 
 

12. 2005 C.Crockarell Christmas Ditties   
Row laff 

productions. 
 

13. 2004 
Žitkevičienė, D. Mokytojas ir mokinys. Fortepijoniniai 

ansambliai keturioms rankoms 
UAB Ciklonas  

14. 2004 Chrestomatija smuikui (1–4 kl.) „Kifara“, Maskva  

15. 2003 I. Mažuikaitė Varpelis vėl kviečia“ Kaunas: Aušra  

16. 2002 Little School of Melody Krakov  

17. 2002 
Easy duets for flute by Costel Puscoin  
 

MEL BAY 

PUBLICATION

S 

 

18. 1983 
Ž.Metallidi Pjesės ir ansambliai mušamiesiems 

instrumentams 
Kompozitor  

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2017 
Pike, P.  Dynamic Group-Piano Teaching – Transforming 
Group Theory into Teaching Practice. 

UK: Routledge, 
Taylor & Francis 

 

2. 2008 

Aukštkalnytė D. Ankstyvojo instrumentinio ugdymo 

principai pagal Suzuki metodiką. Ankstyvasis instrumentinis 

muzikavimas: teorija ir praktika.  

Vilnius: 
Сiklonas. 

 

3. 2006 
Frendzelienė, R. Ansamblinio muzikavimo vaidmuo 

stiprinant vaikų mokymosi motyvaciją. Magistro darbas 
Vilnius: LEU  

4. 2001 R.Gedminienė Smuikininko pradžiamokslis Šviesa  

5. 2006 V. Kaknavičiūtė Ansamblinis grojimas akordeonu 

Klaipėda: 
„Klaipėdos 

universiteto 

leidykla“ 

 

6. 1997 
R. Sviackevičius Instrumentavimo akordeonų ansambliams 
ir orkestrams pagrindiniai principai 

  

7. 1986 
A.Gricius Grok, žiogeli, smuikeliu (2d.) Metodiniai 

komentarai mokytojui 

Vaga 

 
 

8.  http://www.clarinetmentors.com   

9.  

https://www.udemy.com/courses/search/?q=clarinet&src=u

kw&ranMID=39197&ranEAID=r%2AYuGS5RXlI&ranSit

eID=r.YuGS5RXlI-

aekTyVK9INyKjL6e9caSOg&LSNPUBID=r%2AYuGS5R
XlI 

 

 

10.  
https://www.youtube.com/watch?v=_A8f_Grxf3Q 
https://www.youtube.com/watch?v=jsT3vlC7uLQ 

 
 

 

http://www.clarinetmentors.com/
https://www.udemy.com/courses/search/?q=clarinet&src=ukw&ranMID=39197&ranEAID=r%2AYuGS5RXlI&ranSiteID=r.YuGS5RXlI-aekTyVK9INyKjL6e9caSOg&LSNPUBID=r%2AYuGS5RXlI
https://www.udemy.com/courses/search/?q=clarinet&src=ukw&ranMID=39197&ranEAID=r%2AYuGS5RXlI&ranSiteID=r.YuGS5RXlI-aekTyVK9INyKjL6e9caSOg&LSNPUBID=r%2AYuGS5RXlI
https://www.udemy.com/courses/search/?q=clarinet&src=ukw&ranMID=39197&ranEAID=r%2AYuGS5RXlI&ranSiteID=r.YuGS5RXlI-aekTyVK9INyKjL6e9caSOg&LSNPUBID=r%2AYuGS5RXlI
https://www.udemy.com/courses/search/?q=clarinet&src=ukw&ranMID=39197&ranEAID=r%2AYuGS5RXlI&ranSiteID=r.YuGS5RXlI-aekTyVK9INyKjL6e9caSOg&LSNPUBID=r%2AYuGS5RXlI
https://www.udemy.com/courses/search/?q=clarinet&src=ukw&ranMID=39197&ranEAID=r%2AYuGS5RXlI&ranSiteID=r.YuGS5RXlI-aekTyVK9INyKjL6e9caSOg&LSNPUBID=r%2AYuGS5RXlI
https://www.youtube.com/watch?v=_A8f_Grxf3Q
https://www.youtube.com/watch?v=jsT3vlC7uLQ
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ANSAMBLIS  

Vokalinis, instrumentinis, kamerinis, duetas, trio, kvartetas 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas, pasirenkamasis 

Programos trukmė (klasė) nuo 1 iki 3 metų (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valanda per savaitę 

Užsiėmimo forma Individuali ir grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 

Fortepijono, akordeono, choro, styginių, pučiamųjų, mušamųjų 

instrumentų dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, padėti mokiniams įgyti vokalinio arba 

instrumentinio ansamblinio muzikavimo žinių ir įgūdžių, kurių reikia atsiskleisti kūrybiškumui ir 

artistiškumui (Pagrindinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus, suteikti ir tobulinti ansamblinio 

muzikavimo patirtį. 

Ansamblio dalyko uždaviniai: 1) pažinti ansamblinių kūrinių repertuarą, ugdyti ansamblinio 

muzikavimo įgūdžius; 2) ugdyti mokinių artistiškumą, kaupti sceninės kultūros patirtį; 3) skatinti 

mokinius kūrybiškai pritaikyti muzikavimo pamokose įgytas žinias ir gebėjimus; 4) sudaryti 

galimybes mokinių iniciatyvai ir aktyvumui, pasirenkant ansamblio sudėtį ir repertuarą.  

Ansamblio dalyko veiklos sritys:  1) ansambliškumo ugdymas; 2) kūrinių interpretavimas 

ansamblyje; 3) atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

Ansambliai gali būti:  

• tradicinės sudėties (sudaryti iš tos pačios rūšies instrumentų arba balsų); 

• vokaliniai ansambliai (2, 3, 4, 6, 8, 12 mokinių) chorinio dainavimo specialybės mokiniams; 

• kameriniai ansambliai (fortepijonas ir kiti styginiai arba pučiamieji instrumentai) (2, 3, 4, 6 

mokiniai);  

• styginių instrumentų ansambliai (smuikininkų, gitaristų ir kt.); 

• pučiamųjų instrumentų ansambliai; 

• akordeonininkų ansamblis; 

• mušamųjų instrumentų ansamblis; 

• netradicinės sudėties ansambliai (sudaryti iš skirtingų rūšių instrumentų arba balsų). 

Ansamblio mokymas: 1) tobulinami mokinių skaitymo iš lapo gebėjimai, ugdomas poreikis 

savarankiškam individualiam darbui, repetavimui grupėje, bendravimui ir bendravimui; 2) 

skatinama mokinio kūrybinė iniciatyva ir vaizduotė, plečiamas muzikinis akiratis; 3) atliekant 

kūrinius, daugiausia dėmesio skiriama teksto skaitymo įgūdžiams, ritminės pulsacijos, intonavimo 

tikslumo lavinimui ir kūrinių interpretavimui ansamblyje. 
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Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – ansambliškumo ugdymas 

Nuostata – įgyti muzikavimo ansamblyje patirties 

Esminis gebėjimas – sukurti bendrą meninį rezultatą ansamblyje kartu su kitais atlikėjais 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Perteikti muzikos kūrinio nuotaiką. 1.1.1. Apibūdinti kūrinio charakterį, dinamiką 

1.2. Stilingai atlikti muzikos kūrinį. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, stiliaus ir 

žanro ypatumus 

1.3. Derinti savo veiksmus su kitų ansamblio 

dalyvių veiksmais. 

1.3.1. Apibūdinti ir aptarti savo ir kitų atlikėjų 

interpretaciją. 

2. Veiklos sritis – kūrinių ansamblinis interpretavimas 

Nuostata – tobulinti muzikos bendradarbiavimo gebėjimą 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti ansamblinės muzikos kūrinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Atlikti savo partiją ansamblyje. 2.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

2.1.2. paaiškinti atlikimo štrichus. 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas. 2.2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus 

2.3. Klausytis ir kontroliuoti savo ir kitų 

atlikimą. 

2.3.1. Girdėti kitų ansamblio dalyvių balsus ar 

instrumentus 

3. Veiklos sritis – atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose (pasirodymuose) scenoje 

Esminis gebėjimas – atlikti parengtą ansamblio programą koncerte 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Scenoje atlikti ansamblio koncertinę 

programą. 

3.1.1. Tinkamai elgtis scenoje; 

3.1.2. kokybiškai atlikti savo partiją. 

3.2. Dalyvauti muzikiniuose renginiuose. 3.2.1. Gebėti pristatyti ansamblio koncertinę 

veiklą 

 

Dalyko turinio apimtis 

Ansamblio pojūčio lavinimas – sceninės patirties pradmenys, gebėjimas girdėti ir vertinti save ir 

kitus ansamblio dalyvius; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 
 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus – 4-6 skirtingo charakterio kūriniai. 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
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REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Ketvirti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Fortepijoniniai ansambliai 

J. Brahms Valsai op. 39 

F. Eereill Trys paršiukai 

E. Grieg Norvegų šokis op. 35 Nr. 2 

K. Gurlitt Vienos valsas 

W. A. Mozart Rinktinės ištraukos iš operų, simfoninių ir kamerinių kūrinių 

M. Proksch Ein Spanier fu Elise 

S. Prokofjev Ištraukos iš simfoninės pasakos „Petia ir vilkas“ 

A. Satorio Mažasis juokdarys 

F. Schubert Trys maršai op. 51 

Styginių instrumentų (smuikininkų) ansambliai  

J. Brahms Vengrų šokis 

L. van Beethoven Turkų maršas 

E.Doga Valsas 

W.A. Mozart Duetai 2-iems smuikams  

Zh.Metallidi My homeland 

F. Schubert Muzikinis momentas 

Pučiamųjų instrumentų ansambliai 

J. S .Bach Gavotte 

J. S. Bach Choral Nr. 42 

E. Elgar Pomp and Circumstance 

T.Giordani Caro Mio Ben 

T.Leiburas Muzika iš videofilmo „Giminės“ 

E.Sueta Valsas dviems 

E.Sueta Šv.Mikalojaus giesmė 

T.Susato Šokis ratu 

E. S. Thompson Alma Mater 

P.Tschaikowsky Andante cantabile 

J.Urbaniak Mąstymas 

R. Vaughan Vive l' Amour 

Akordeonininkų ansamblis 

G. Giraud Po Paryžiaus dangum (duetas) 

Mušamųjų instrumentų ansamblis 

D. van Groningen „5 Short grooves“ 1 dalis Samba Reaggae 

A.Keown Funk for two 

G.D. Monica Sambaco 

A.Slawson El Paso Waltz 

Kameriniai ansambliai  

A. Piazzolla Chiquilin de Bachin (akordeonas, smuikas) 

 

Penkti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Fortepijoniniai ansambliai 

D. Alexander Noktiurnas 

V. Barkauskas (jn.) Vitražas (pasirinktinai) 

V. Dulova (aranž.) Džiazas keturioms rankoms 

E. Elgar Salut D‘amor 

W. Gillock Oriental Bazaar 

S. Joplin Regtaimas 

R. Schumann 12 pjesių keturioms rankoms mažiems ir dideliems vaikams op. 85 

F. Schubert Ekosezai 
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A.Petrov Linksmasis maršas 

L. Povilaitis Du įraudę sniego seniai 

E. Simon Die Domglocken in der Christnacht 

Styginių instrumentų (smuikininkų) ansambliai 

S. Yaradier La Paloma 

S. Joplin Regtaimas 

J. Gershwin Summertime 

A. Piazzolla Libertango 

J. Straus Polka-pičikato 

Pučiamųjų instrumentų ansambliai 

A.Charpentier Te deum 

C.Debussy Le petit negre 

A.Dvorak Humoresque 

K.Kondo Super Mario Bros. Theme 

H.Mancini The Pink Panther 

W.A.Mozart Ave Verum 

J.Pakalnis Šokis su lanku iš baleto "Sužadėtinė" 

P.Phalese Allemande 

R.Rerihs Apelsinų rondo 

F.Schubert Ave Maria 

R.Schumann Svajonė 

H.Warren Jeepers Creepers 

Akordeonininkų ansamblis 

J. Peyronnin Polka fantazija (duetas) 

Aranž. R. Sviackevičius Kubietiškos melodijos (duetas) 

Mušamųjų instrumentų ansamblis 

A. Gomez Fission 

M. Houllif Flamenco (kūno perkusijai)   

A. Keown Funk  for  Two 

N. Rosauro Brazilietiška  siuit 

Kameriniai ansambliai 

A. Villoldo El Cachorrito ( akordeonas, smuikas) 

 

Šešti ir septinti mokymosi metai (7-8  klasė) 
 

Fortepijoniniai ansambliai 

D. Alexander Tarantella Fantastico 

V. Barkauskas Žaidimėliai op. 118 

V. Barkauskas (jn.) Tempora 

L. van Beethoven Polonezas 

J. Bize Ištraukos iš operos „Karmen“ 

J. Brahms Vengrų šokiai 

B. Dvarionas „Žvaidždutė“ keturioms rankoms (araž. N. Perkumienė) 

W. Gillock Fiesta Mariachi 

J. Gershwin Lopšinė iš operos „Porgis ir Besė“ 

E.Grieg Siuita „Peras Giuntas“ 

J. Haydn Simfonijos fortepijonio keturioms rankoms 

K. Khachaturian Šokis iš baleto „Spartakas“ 

J. Lenon, P. McCartney  Yesterday 

W. A. Mozart Rinktinės ištraukos iš simfoninių ir kamerinių kūrinių 

V. Sapozhnikov Kelionė į dangų karieta Nevskio prospektu 

R. Schumann 12 pjesių keturioms rankoms mažiems ir dideliems vaikams 

B. Smetana Andante 

P. Tchaikovsky Valsas iš „Serenados“ styginiam orkestrui 

C. M. von Weber Andante con variazioni op. 3 Nr. 9 
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Styginių instrumentų (smuikininkų) ansambliai  

S. Joplin Regtaimas 

S. Foster Beautiful dreamer 

A.Glazunov Gavotas 

Grieg Norvegų šokis 

G. M. Rodrigez La Cumparsita 

D. Shostakovich Romansas 

A.Villoldo 
 

El.Choclo 
El.Cachorrito 

A.Khachaturyan „Gayane“ (excerpt from ballet) 

Pučiamųjų instrumentų ansambliai 

T. Adomavičius Skardinio stogo bliuzas 

J. S. Bach Jesu ,Joy Of Man‘s Desiring 

 Ccavas Serenade in gold 

L. Delibes Lakme 

Ešenvalds Kalėdos 

G.Gershwin Summertime 

R. Krlsons Kačių tango 

Melngailis Mažasis piemuo 

S. Prokofiev March 

V. Rebikov Valsas 

J. Strauss Pizzicato Polka 

J. P. Sousa Washington Post 

Akordeonininkų ansamblis 

A. Astier Audra (duetas) 

L. Anderson Jazz Pizzicato (trio) 

Aranž. V. Bakanov Tarantella (duetas) 

Mušamųjų instrumentų ansamblis 

C.Brooks Dance of the Swans 

A.Khachaturian.arr.E.Galojan Lezginka iš baleto „Gajane“ 

S.Reich. Music for pieses of wood 

N.Rosauro „Siuite popular Brasileira“ 1 dalis Baiao 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2018 Hejda, T. Szkoła na klarnet. 1 d.  
PWM/Pedagogik

a 
3 

2. 2015 
Malcienė, Z., Kapučinskienė, A., Vilienė, J. Užsienio 
kompozitorių ansambliai fortepijonui keturioms ir šešioms 

rankoms 

Panevėžio 

kolegija 
 

3. 2010 
Vasiliauskaitė, K.  Sniego debesėlis. Keturios lietuvių 

liaudies dainos keturioms rankoms 

Vilnius: M. K. 

Čiurlionio menų 
mokykla 

 

4. 2009 
Ansambliai fortepijonui keturioms rankoms, II dalis. Sud. J. 

Karalienė 

Vilnius: M. K. 

Čiurlionio menų 
mokykla 

 

5. 2007 S. Alschausky 40 Quartette 

Musikverlag 

Bruno Uetz, 

Germany 

 

6. 2006 The Tango Fiddler Vokietija  



 

176 

 

7. 2006 V. Kaknavičiūtė Ansamblinis grojimas akordeonu 

Klaipėda: 

„Klaipėdos 
universiteto 

leidykla“ 

 

8. 2004 
Lietuvių kompozitorių ansambliai fortepijonui keturioms 

rankoms. Sud. J. Lasauskienė 

Vilnius: VPU 

leidykla 
 

9. 2004 D.Van Groningen Demasiado Corason Music Verlag  

10. 2003 G.Bizet Popular Pieces 

London, 

Frankfurt, Leizig, 

New York 

 

11. 2000 J. Arnold  Kvartetai trombonui 

Amsco Music 

Publishing 

Company, USA 

 

12. 1999 
„Rhythnisichles“ Collection of and concert ensembles for 
joung Percussionists 

Low loff 
production 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2018 
Žebrauskaitė, R. Socialinių įgūdžių svarba ansambliniame 

muzikavime. Magistro darbas 

   VDU Muzikos 

akademija 

 

2. 2018 
G.Turčaninova„Mažasis smuikininkas“. Mokymo metodika 
muzikos mokykloms 

Šiuolaikinė 

muzika 

 

 

3. 2004 
  Rindzevičiūtė V. Pagrindiniai fortepijoninio  ansamblio 
muzikavimo uždaviniai. Fortepijono mokymo aktualijos.  

Vilnius: LMTA 
 

 

4. 2004 
Svincova I. Fortepijoninis ansamblis ir jo reikšmė 

muzikiniame auklėjime. Pianistas.  
    Kaunas 

 

5. 1997 
R. Sviackevičius Instrumentavimo akordeonų ansambliams 
ir orkestrams pagrindiniai principai 

Vilnius 
 

6. 1989 
A.Gricius. Smuikas-mano draugas. Metodiniai komentarai 

mokytojui. 
Šviesa 

 

7.  

https://timtopham.com/cptp106-teaching-keyboard-
ensembles-with-susan-ogilvy/ 
https://timtopham.com/cptp105-building-a-group-teaching-

studio-with-debra-perez/ 
https://timtopham.com/how-to-double-your-music-

teaching-income-by-performing/ 

  

8.  

The Bowed Piano Ensemble perform Stephen Scott's 

Entrada 
https://www.youtube.com/watch?v=14jPvnWhdNM 

12 Pianists at 1 Piano: Albert Lavignac / Sischka Galop-

Marche à 12 
https://www.youtube.com/watch?v=L-JdDyqNLPM 

  

9.  

https://artistworks.com/clarinet-lessons-ricardo-

morales?sscid=a1k3_5ht9s 

https://www.fiverr.com/?utm_source=3789&utm_medium=
cx_affiliate&utm_campaign=431021&cxd_token=3789_16

35719_|afp1:6288_1570519336_ac8d8bd2a68a8dce4704ce

e8f69bf45c&show_join=true 
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https://artistworks.com/clarinet-lessons-ricardo-morales?sscid=a1k3_5ht9s
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ANTRASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS (FORTEPIJONAS)  

Chorinio dainavimo specialybės mokiniams 

 

Dalyko programa 

PRADINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Pasirenkamasis 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valanda per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Fortepijono dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti antrojo muzikos 

instrumento (fortepijono) muzikavimo žinių ir įgūdžių (Pradinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti antrojo muzikos 

instrumento (fortepijono) muzikavimo patirtį.   

Privalomo fortepijono dalyko uždaviniai: 1) sudaryti galimybes muzikavimą styginiais, 

pučiamaisiais, mušamaisiais instrumentais pasirinkusiems mokiniams pažinti klavišinį muzikos 

instrumentą (fortepijoną); 2) ugdyti mokinių pradinius grojimo fortepijonu įgūdžius ir atskleisti jo 

pritaikymo galimybes; 3) skatinti mokinių iniciatyvą ir kūrybiškumą. 

Privalomo fortepijono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) grojimo antruoju muzikos instrumentu 

(fortepijonu) įgūdžių ugdymas; 2) muzikos kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje 

kultūrinėje aplinkoje.     

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių ugdymas 

Nuostata – įgyti muzikavimo antruoju instrumentu patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą muzikinį kūrinį antruoju instrumentu. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įgyti pradinius grojimo antruoju muzikos 

instrumentu įgūdžius. 

1.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

1.1.2. pažinti atlikimo štrichus; 

1.1.3. suvokti kūrinio tematiką. 

1.2. Perteikti kūrinio nuotaiką. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, emocinę 

būseną. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – siekti pajausti kūrinio keliamas menines emocijas 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti nesudėtingos faktūros muzikos kūrinius 
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Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio stilių, tematiką, turinį. 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas. 2.2.1. Pažinti ir nusakyti dinaminius ženklus; 

2.2.2. apibūdinti ir aptarti savo atliekamo 

kūrinio interpretaciją. 

3. Veiklos sritis – muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose pasirodymuose scenoje 

Esminis gebėjimas – atlikti pasirinktu instrumentu programą koncerte 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio 

taisykles. 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste; 

3.2.2. Sceninės kultūros lavinimas. 

3.3. Pritaikyti grojimo antruoju instrumentu 

įgūdžius kitose srityse. 

3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda grojimas antruoju instrumentu. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų patikrinimo 

(vertinimo) formos 
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1
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1 - - 4-6 4-6 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka  

1-2 skirtingo charakterio kūriniai 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka  

1-2 skirtingo charakterio kūriniai 

2-4 1-2 1-2 1-2 1-2 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo charakterio kūriniai 

II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo charakterio kūriniai 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
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Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

O. Getalova Gegutė ir asiliukas 

Lėtas šokis 
Vienišas katinėlis 

Šuniukų valsas 

Lietuvių liaudies dainos, 

aranž. A. Simanavičienė 

Katinėlio lopšinė 

Lietuvos šalelėj 
Ganiau, ganiau aveles 

Padainuosiu jums dainelę 

Žirnis ir pupa 
Suprašė žvirblis 

Lietuvių liaudies dainos, 

aranž. A. Kučinskienė 

Oi tu Ieva, Ievuže 

Pasėjau žilvitį 

Vijo lizdą pelėda 
Skrido uodas 
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Žemė kėlė žolę 

Suk, suk ratelį 

Lietuvių  liaudies daina,  
aranž. J. Gaižauskas 

Tindi rindi riuška 

Lietuvių liaudies dainos, 

aranž. V. Krakauskaitė 

Dvi vištytės baltos 

Ar nebuvai miške? 
Šoka kiškis, šoka lapė 

Viens du 

Prancūzų liaudies daina, aranž. 

O. Getalova 

Piemenėlė 

Rusų liaudies dainos, aranž. 

O.Getalova 

Sode darže 

Šoka varlės 

Lietutis 

Žaislinis meškiukas 
Aš eisiu, išeisiu 

D. Tiurkas Linksmasis Hansas 

Tradicinė amerikiečių daina Lengvas kivirčas 

Tradicinė amerikiečių daina Linksmas Kalėdų senelis 

J. Thompson Lokiuko šokis 

Kengūrų šokis 

Vakaro daina 

D. Uotas Trys paršiukai 

Etiudai 

O. Getalova Miške 

Linksmosios sinkopės 

Meškiukai cirke 

E. Gniesina Etiudai/pratimai 

F. Lekuppe Skrydis oro balionėliu 

N. Toropova Bifas 

Pasivaikščiojimas 

L. Keller  Auksinė žuvelė 

Ansambliai 

J. S. Bach,  

aranž. I. Batarginas 

Bure 

V. Shainsky Žiogelis 

B. Saveljeva Katino Leopoldo dainelė 

Čekų liaudies daina  Mažasis arkliukas 

Lietuvių liaudies daina, aranž. 

I. Batarginas 

Du gaideliai 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

M. Biskupska, D. Bruice Kinietis prie Missisipės 

Katės bliuzas 
Zosės bliuzas 

Karštas rokas 

Baisiojo vampyro bugis 

F. Kating Kuranta 

L. Mozart Dūdmaišis 

Menuetas d-moll 

W.A. Mozart Menuetas B-dur 

J. Sen-Liuk Bure 

S. Sperontez Daina 

Sonatinos, variacijos 

V. Damkomb Sonatina C-dur (1, 2 d.) 
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M. Clementi Sonatina C-dur  op. 36 Nr .1 (1 d.) 

I. Litkova Varijacijos baltarusų l. tema „Savka ir Griška“ 

D. Steibelt Sonatina C-dur (1 d.) 

J. B. Vanhal Sonatina  C-dur op. 41  Nr. 1( 1, 2 d.) 

Pjesės 

B. Berlin Beždžionėlės medyje 

V. Gillock Buriniai laiveliai 

Pliuškenimasis upelyje 

M. Mier Feelin Blue 

Dž. Martin Whistle Boogie 

A. Rouli Nykštukų šalyje 

J. Vinogradov Meškučių šokis 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

A. Rekašius Banga 

V. Bagdonas Šlubas kiškis 

Lapė-šluotuodegė 

N. Sinkevičiūtė  
harm. lietuvių l. daina 

Aušta aušrelė 

Etiudai 

N. Bogutaitė-Dėdinienė Etiudas „Atlėkė paukšteliai- viens, du, trys“ 

I. Berkovich Du maži etiudai 
Paganinio tema 

V. Ignatjev Etiudas „Velnio ratas“ E-dur 

G. Conkone Etiudas „Žonglierius“ d-moll 

L. Schytte Du maži etiudai C-dur op. 160 Nr. 1, 2 

Ansambliai 

Ispanų šokis Kačiučia 

M. Mier The Ancient Lantern 

Main Street Shuffle 

W. A. Mozart Figaro arija iš operos „Figaro vedybos“ 

Rusų liaudies daina Šviečia mėnulis 

R. Vinciguera Peržengiant ribas 

Kabaretas 
Computer song 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

W. Gillock Sarabanda a-moll 

G. F. Handel Rigodonas 

I. F. Kirnerger Menuetas g-moll 

I. Kriger Menuetas a-moll 

I. Pachelbel Sarabanda fis-moll 

Ž. F. Ramo Menuetas a-moll 

Sonatinos, variacijos 

I. A. Benda Sonatina a-moll 

I. Berkovich Sonatina C-dur (1d.) 

I. Berkovich Varijacijos rusų liaudies dainos tema „Sode-darže“ a-moll 

M. Clementi Sonatina  op. 36 Nr. 1 (2, 3 d.) 

J. Shmitz Sonatina A-dur op. 207 Nr. 2 (1 d.) 

Pjesės 

W. Gillock Mėnesiena 

N. Faber Karališkos katės bliuzas 

L. Miller Jumbo 

E. Nakada Laukinių šokis 

A. Rowley Ežeras op. 42 Nr. 9 
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Lietuvių kompozitorių kūriniai 

B. Dvarionas Preliudas a-moll 

M. K. Čiurlionis 
harm.lietuvių l. daina 

„Šėriau žirgel 

N. Sinkevičiūtė harm.lietuvių 

l. daina 

Žąselės girga 

Vakarinė žvaigždelė 

R. Šerkšnytė Andante 

Etiudai 

F. Biurgmiuller Etiudas „Arabeska“ a-moll 

J. B. Diuvernoy Eiudas „Genio daina“ C-dur op. 176 Nr. 24 

G. Concone Etiudas „Balerina“ F-dur 

M. Mier Miegantys fontanai 

L. Schytte Etiudas „Nykštukų šokis“ a-moll op. 95 Nr. 1 

Ansambliai 

P. Tchaikovsky Dražė šokis 

Gėlių valsas  iš baleto „Spragtukas“ 

S. Razorionov Mažųjų peliukų šokis 

R. Vinciguera Dixie Time 

R. Kristen Octopus 

The Elephant 

J. Offenbach Barkarolė 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Mažoji preliudija C-dur 

Polonezas g-moll 

L. Boccherini Menuetto G-dur 

Ž. F. Ramo Menuetas a-moll, 

Menuetas g-moll 

D. Scarlatti Largetto d-moll 

Sonatinos, rondo 

Andre Sonatina a-moll (1 d.) 

L. van Beethoven Sonatina G-dur (2 d.) 

Romansas 

F. Dusek Sonatina G-dur (3 d.) 

A. Goedicke Mažasis Rondo 

M. Clementi Sonatina G-dur op. 36. Nr. 2 

Pjesės 

D. Alexander El Zapadeado (ispaniškas šokis) 

W. Gillock Bloga nuotaika 

E. Grieg Valsas op. 12 Nr. 2 

H. G. Heumann Swingin Blue 

J. Lennon  Yesterday 

M. Mier Miegantys fontanai 

M. Schmitz Mickey Mouse Rag 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

M. K. Čiurlionis Variacijos „Oi, giria, giria“ 

B. Dvarionas Šokis skudučių stiliuje 

Valsas a-moll 

L. Povilaitis Nelegalas iš Senegalo 
Senas žydas Gaono gatvėje 

Svajonė 

Etiudai 

F. Biurgmiuller Etiudas-Baladė a-moll op. 100 

G. Berens Etiudas a -moll 
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K. Czerny Etiudas „Paukštelis ir varlė“ B-dur 

J. B.Duvernoy Etiudas C-dur op. 176 Nr. 24 

Loeschhorn Etiudas d-moll op. 65 Nr. 40 

Ansambliai 

G. Donizetti Tiroliečių melodijos 

J. Lennon O bla di, o bla da 

Ramires Gyvūnijos pasauly 

M. Schmitz Princesė šoka valsą 

R. Vinciguerra Dixie Time 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
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r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2013 A. Kučinskiesnė Pianisto chrestomatija 
Leidykla „Žara“, 

Vilnius 
3 

2. 2012 R. Rasimavičienė Mano pradžiamokslis Kaunas 1 

3. 2012 A. Kučinskienė Pianisto pradžiamokslis 
Leidykla 

„Šviesa“, Kaunas 
2 

4. 2011 T. Žagarienė Su meile muzikai nuo pirmo žvilgsnio Klaipėda 1 

5. 2010 S. A. Barsukova Linksmoji muzikinė gimnastika 

Leidykla 
„Feniks“, 

Rostovas prie 

Dono 

1 

6. 2007 R. Kristen Little Stories for Piano Duet 
Leidykla 
„Holzschuh“Wie

sbaden 

1 

7. 2005 S. A. Barsukova Linksmosios natelės 

Leidykla 

„Feniks“, 
Rostovas prie 

Dono 

 

8. 2003 S. Černiškovas Fortepijonu aplink pasaulį (1, 2 d.) 
Leidykla 
„Klasika- XXI“, 

Maskva 

1 

9. 2002 Zh. Metallidi Musical Surprise 

Leidykla 

„Kompozitor“, 
Sankt-

Peterburgas 

 

10. 1999 Lietuvių kompozitorių kūriniai Nuotaikos 

„Muzikos 

švietimo 
centras“, Vilnius 

 

11. 1993 
N. Bogutaitė-Dėdinienė  etiudai fortepijonui  lietuvių l. 

dainų motyvais Šaltinėlis 

Leidykla 

„Muzika“, 
Vilnius 

1 

12. 1998 M. Biskupska, D. Bruce Latwy blues na Fortepian 
Leidykla 

„Crescendo“ 
1 

13. 1989 A.Simanavičienė Pianisto ABC 
Leidykla 
„Šviesa“, Kaunas 

10 

14. 1981 M. K. Čiurlionis Sėjau Rūtą 
Leidykla 

„Šviesa“, Kaunas 
1 

15.  W. Gillock Solo Repertoire for The Young Pianist 
Cincinnati, Ohio 
45201 
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16.  M. Mier Favorite Solos. 10 of Her Original Piano Solos 
Leidykla 

„Alfred“, USA 
 

17.  M. Mier Treasures for Two 
Leidykla 
„Alfred“, USA 

 

18. 1999 L. Saltikova Fortepijoninių ansamblių mokykla (1, 2 d.) 

Leidykla 

„Kompozitor“, 
Maskva 

1 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2004 I. Batarginas Muzika visiems (1 d.) 
Leidykla 

„Kronta“, Vilnius 
 

2. 1999 O. Getalova, I. Viznaja Su meile, Muzikai 

Leidykla 
„Kompozitor“, 

Sankt-

Peterburgas 

 

3. 1999 I. Mačiulienė Pratybos pradedančiajam pianistui 
Muzikos švietimo 

centras, Vilnius 
 

4. 1984 A. M. Klechniowska Fortepijono mokykla Krakow  
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ANTRASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS (FORTEPIJONAS)  

Chorinio dainavimo specialybės mokiniams 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Pasirenkamasis 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valanda per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Fortepijono dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Sudaryti sąlygas mokiniams tobulinti grojimo antruoju instrumentu (fortepijonu) žinias ir įgūdžius,  

gilinti muzikavimo antruoju muzikos instrumentu patirtį (Pagrindinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – plėtoti bendruosius muzikavimo gebėjimus, puoselėjant jų individualumą ir 

prigimtines galias. 

Antrojo muzikos instrumento (fortepijono) uždaviniai: 1) sudaryti galimybes chorinį dainavimą 

pasirinkusiems mokiniams pažinti fortepijono instrumentą; 2) ugdyti ir tobulinti grojimo antruoju 

muzikos instrumentu įgūdžius ir atskleisti jo pritaikymo galimybes; 3) skatinti mokinių iniciatyvą 

ir kūrybiškumą. 

Privalomo fortepijono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) grojimo fortepijono įgūdžių ugdymas; 

2) muzikos kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių formavimas  

Nuostata – įgyti muzikavimo antruoju muzikos instrumentu patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą muzikinį kūrinį antruoju instrumentu 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įgyti grojimo antruoju muzikos instrumentu 

įgūdžių. 

1.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

1.1.2. pažinti atlikimo štrichus; 

1.1.3. suvokti kūrinio tematiką. 

1.2. Perteikti kūrinio nuotaiką. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, emocinę 

būseną . 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – siekti pajausti kūrinio keliamas menines emocijas 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti nesudėtingos faktūros muzikos kūrinius  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio stilių, tematiką, turinį. 
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2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas. 2.2.1. Pažinti ir nusakyti dinaminius ženklus; 

2.2.2. apibūdinti ir aptarti savo atliekamo 

kūrinio interpretaciją. 

3. Veiklos sritis – muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose, pasirodymuose scenoje 

Esminis gebėjimas – koncerte pasirinktu instrumentu atlikti programą  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio 

taisykles. 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste. 

 

3.3. Pritaikyti grojimo antruoju instrumentu 

įgūdžius kitose srityse. 

3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda grojimas antruoju instrumentu. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys; 

rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus – 4–6 skirtingo charakterio kūriniai. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų patikrinimo 

(vertinimo) formos 

S
ta

m
b
io

s 

fo
rm

o
s 

k
ū
ri

n
ia

i 

P
o
li

fo
n
in

ia
i 

k
ū
ri

n
ia

i 

P
je

sė
s,

 

A
n
sa

m
b
li

ai
 

E
ti

u
d
ai

, 

p
ra

ti
m

ai
 

F
o
rt

ep
ij

o
n
as

 

1
 s

a
v
. 

v
a
l.

 

5–7 1 1 2 2 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai  
II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

8 1 1 1-2 2-3 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis  

Baigiamasis  egzaminas 

3 skirtingo žanro kūriniai 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
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Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

W. F. Bach Allegro g-moll 

J. S. Bach Mažoji preliudija d-moll 

Mažoji preliudija c-moll 

G. Caccini Ave Maria a-moll 

L. C. Daquin Le Coucoue 

Sonatinos, sonatos 

A. Andre Sonatina F-dur (1 d.) 

C. Cimaroza Sonata d-moll (1 d.) 

W. A. Mozart Sonata C-dur K. 545 (1 d.) 

E. Melartin Sonatina g-moll op. 84, Nr. 2 (1 d.) 
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S. Wesley Sonata B-dur op. 5 Nr. 2 (1, 2 d.) 

Pjesės 

E. Grieg Elfų šokis e-moll op. 12 Nr.4 

J. Horner My Heart will go on  

M. Mier Autumn glow 

Indinan serenade 

H. Mancini Moon River 

Y. Tiersen L‘autre valse d‘Amelie 

N. Toropova Romansas f-moll 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

M. K .Čiurlionis Pradingusios mazurkos e-moll, a-moll.  

Preliudas e-moll 

B. Dvarionas Valsas-Ekspromtas 

Praeities akimirka 

V. Klova Preliudija g-moll 

Etiudai 

H. Bertini Etiudas c-moll 

C. Gurlitt Etiudas „Audra“d-moll op. 140 Nr. 20 

A. Loeschhorn Etiudas e-moll op. 181 Nr. 9 

L. Schytte Etiudas op. 68 Nr. 2 

E. Volf Etiudas „Vasaros vėjelis“ 

Ansambliai 

J. Bize Habanera iš operos „Karmen“ 

M. Cornick Be-Bop 

M. Mier Pepperoni Rag 

P. Tchaikovsky Andante iš baleto „Spragtukas“ 

K. Žobim  Mergaitė iš Ipanemos 

 

Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Dvibalsė invencija a-moll 

Arija  Es-dur 

G. F. Handel Capriccio 
Toccata g-mol 

A.Vivaldi, J. S. Bach Largo 

Sonatinos 

L.van Beethoven Sonatina F-dur (1, 2 d.) 

O. Khromushin Galantiškoji Sonatina G-dur (1, 2 d.) 

J. Haydn Sonata-Partita C-dur (1 d.) 

D. Kabalevsky Sonatina a-moll op. 27 Nr. 18 

W. A. Mozart  Sonatina C-dur Nr.  6 (1d.) 

Pjesės 

D. Alexander Glacier Majesty 

B. Andersson Money 

J. Gershwin Mielasis mano 

F. Chopin Preliudija Nr. 4 e-moll 

M. Schmitz Elegija 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

M. K. Čiurlionis Preliudas h-moll 

B. Dvarionas Tema su varijacijomis F-dur 

Etiudai 

M. Dvorak Džiazinis etiudas A-dur 

S. Heller Etiudas „Nerimas“d-moll op. 45 Nr. 23 

L. Schytte Etiudas „Gegutė“ A-dur 

A. Lemuan Etiudas C-dur 
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A. Loeschhorn Etiudas g-moll 

Ansambliai 

J. S. Bach Pokštas iš orkestrinės siuitos Nr. 2 h-moll 

M. Cornick A Little Latin 

J. Gershwin Lopšinė iš operos „Porgis ir Besė“ 

J. Majevskyj Linksmoji Rumba 

A. Samonov Karavanas“ (variacijos arabų tema) 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Siuita Nr. 2 c-moll 
Mažoji preliudija c-moll 

Mažoji preliudija C-dur 

D. Cipoli Sarabanda g-moll 

G. F. Handel Siuita G-dur 
Pasakalija g-moll 

J. Shearing Nelieskite manojo Bacho 

Sonatinos, sonatos 

D. Cimarosa Sonata c-moll Nr. 7 (1 d.) 

M. Clementi Sonatina C-dur op. 36 Nr. 2 (1 d.) 

A. Samonov Preliudija, Choralas ir Variacija g-moll 

Sonata a-moll (1 d.) 

Pjesės 

C. Alexander Toccata Brillante 

E. John Sorry Seems to be The Hardest Word 

J. Fibich Poema Des-dur 

E. Grieg Koboldas“ op. 71 Nr. 3 

B. Martinu Kolumbina Tanči 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

B. Dvarionas Apsnigtas miškas 

V. Kuprevičius Preliudas M. K. Čiurlionio atminimui 

V. Klova Preliudija f-moll 

T. Leiburas Giminių tema iš kino serialo „Giminės“  
Meilės tema iš kino serialo „Giminės“ 

Etiudai 

A. Bertini Oktavinis etiudas C-dur op. 29 Nr. 22 

M. Dvorak Džiazinis etiudas C-dur 

E. Grieg Etiudas f-moll op. 73 Nr. 5 

E. John Carla Etude H-dur 

A. Khachaturian Etiudas C-dur 

Ansambliai 

A. Dvorak Slovakų šokis op. 72 Nr. 2 

J. Gershwin Amerikietiška Rapsodija 

E. Grieg Anitros šokis op. 46 Nr. 3 

S. Prokofjev Montekiai ir Kapulečiai iš baleto „Romeo ir Džuljeta“ 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Prancūziška suita h-moll 

M. Schmitz 25 mažosios invencijos 

Sonatos, variacijos 

L.van Beethoven Sonata g-moll op. 49 Nr. 1 (1 d.) 

J. L. Dussek Variacijos rusų l. tema a-moll 
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J. Haydn Sonata E-dur Finalas 

Pjesės 

A. Badalamenti Twin Peaks City iš kino serialo „Twin Peaks“ 
Night Wood iš kino serialo „Twin Peaks“ 

R. Cocciante Belle 

W. Gillock Canal Street Blues 

E. Morricone Chi Mai 

M. Schmitz Žiemos vakaras 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

I. Narkutė Raudoni Vakarai 

Etiudai 

C. F. E .Bach Solfedžio c-moll 

C. Berens Etiudas „Nakties audra“ a-moll op. 88 Nr. 6 

N. Toropova Etiudas „Korida“ a-moll 

Ansambliai 

R. Butall Samba...alla Turca! 

V. Dashkevich Overture 

J. Gershwin Preliudija 

P. Schultz Tigrinis regtaimas 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2013 J. Neniškytė-Lyvens Skaitykime iš lapo 

Klaipėdos 

universiteto 
leidykla 

1 

2. 2006 O. Katargina Fortepijoninė technika su malonumu (1-7 d.) 

„Music  

Production 

International“, 
Rusija 

1 

3. 2005 N. Toropova Muzikiniai paveikslėliai 

„Feniks“, 

Rostovas prie 
Dono 

1 

4. 2004 L. P. Krishtop Ensembles for piano in 4 hands (1 d.) 

„Compozitor“, 

Sankt-

Peterburgas 

 

5. 2003 M. Schwabe Starke Stucke 

„Barenreiter 

Kassel“, 

Vokietija 

1 

6. 2002 L. A. Korsunova Muzikuojam dviese 
„Okarina“, 
Novasibirskas 

 

7. 2001 M. Polozova Variations for middle and senior classes (5 d.) 
„Kompozitor“, 

Sankt-Peterburg 
1 

8. 1999 S. A. Barsukova Džiazas vaikams 
„Feniks“ 
Rostovas prie 

Dono 

 

9. 1999 H. G. Heumann Piano Kids im Duett 
„Schott“, 

Vokietija 
1 

10. 1998 Ž. Metallidi My Bizet 
„Kompozitor“, 

Sankt-Peterburg 
1 
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11. 1995 M. Cornick Easy Jazzy Duets 
„Universal 

Edition“, London 
 

12. 1995 G. Three What Else Can I Play 

„International 
Music 

Publications“, 

London 

 

13. 1995 W. Gillock Accent on Gillock 
„The Willis 

Music Co“, Usa 
 

14. 1994 W. Sawicka, G. Stepniowa Etudy na fortepian 

„Polskie 

Wydawnictwo 
Muzyczne“, 

Krakow 

1 

15. 1994 J.  S.Bach  Annos Magdalenos natų sąsiuvinis „Kifara“, Maskva 1 

16. 1993 K.Korn Przeboje Mistrzow (2 d.) 
„Wydawnictwo 
Muzyczne 

KORN“, Krakow 

 

17. 1992 B. Dvarionas Mažoji suita 
„Muzika“, 

Vilnius 
1 

18. 1991 
S. Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai 

pradedantiesiems (1-5 d.) 
  

19. 1987 M. Schmitz Jazz Parnass (3 d.) „VEB“, Leipzig  

20.  D. Alexander Favorite Solos (2 d.) „Alfred“, Usa  

21.  M. G. Polozova Sonatinas (4 d.) 
„Kompozitor“, 

Sankt-Peterburg 
1 

22.  A. Artobolevskaja Mažojo pianisto chrestomatija 

„Rossiskoje 

Muzikalnoje 
Izdatelstvo“ 

1 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2013 
D. Katkus Muzikos atlikimas. Istorija. Teorijos. Stiliai. 

Interpretacijos 
Tyto Alba  

2. 2004 L. Drąsutienė Fortepijono metodikos tradicijos ir dabartis LMTA  

3. 
2002 
2001 

T. E Antipova Mėgiama klasika (1, 2 d.) 

Leidykla 

„Zolotoje Runo“, 

Maskva 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ANTRASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS (FORTEPIJONAS)  

Styginių, pučiamųjų, mušamųjų instrumentų specialybių mokiniams 

 

Dalyko programa 

PRADINIO  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Pasirenkamasis 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 3 metai (2-4 klasė) 

nuo 1 iki 3 metų 

Dalyko mokymas 0,5 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Fortepijono dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti antrojo muzikos 

instrumento (fortepijono) muzikavimo žinių ir įgūdžių (Pradinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti antrojo muzikos 

instrumento (fortepijono) muzikavimo patirtį.  Papildomo fortepijono dalyko uždaviniai: 1) 

sudaryti galimybes muzikavimą styginiais, pučiamaisiais, mušamaisiais instrumentais 

pasirinkusiems mokiniams pažinti klavišinį muzikos instrumentą (fortepijoną); 2) ugdyti mokinių 

pradinius grojimo fortepijonu įgūdžius ir atskleisti jo pritaikymo galimybes; 3) skatinti mokinių 

iniciatyvą ir kūrybiškumą. 

Papildomo fortepijono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) grojimo antruoju muzikos instrumentu 

(fortepijonu) įgūdžių ugdymas; 2) muzikos kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje 

kultūrinėje aplinkoje.  

Mokiniai mokomi groti įvairių stilių ir žanrų nesudėtingus  kūrinius, skaityti iš natų, parinkti 

melodijai harmoninį pritarimą, transponuoti, groti ansamblyje, improvizuoti. Pirmaisiais 

mokymo(si) metais muzikavimas antruoju instrumentu (fortepijonu) pagrįstas ansambliniu 

muzikavimu, individualų mokymą derinant su grupiniu mokymusi (muzikavimu su grupe) (Pike, 

2017; Gabnytė, 2016; Swanwick, 1994); tai  skatina mokinių norą muzikuoti, ugdytis ansamblinio 

muzikavimo įgūdžius, patirti muzikos atlikimo žiaugsmą, kritiškai vertinti kartu muzikuojančius, 

įgyti labai platų spektrą gebėjimų ir kompetencijų. 

Atsižvelgiant į skirtingą mokinių muzikinių gebėjimų lygį, individualiai parenkamos nuosekliai 

sudėtingėjančios užduotys. Dalyko programoje, greta tradicinio akademinio repertuaro, 

rekomenduojama daugiau mokytis skirtingų šiuolaikinės muzikos žanrų ir stilių kūrinių 

(populiariosios, džiazo muzikos ir kt.), todėl mokytojas turi galimybę parinkti repertuarą 

konkrečiam mokiniui, atsižvelgiant į jo galimybes ir saviraiškos poreikius. Akcentuojamas 

išraiškingas, įtaigus muzikos kūrinių atlikimas, įgytų grojimo fortepijonu įgūdžių taikymas kitose 

srityse (pamokose), dalyvavimas mokyklos muzikiniuose renginiuose, koncertuose. 
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Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių ugdymas 

Nuostata – įgyti muzikavimo antruoju instrumentu patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą muzikinį kūrinį antruoju instrumentu 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įgyti pradinius grojimo antruoju muzikos 

instrumentu įgūdžius. 

1.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

1.1.2. pažinti atlikimo štrichus; 

1.1.3. suvokti kūrinio tematiką. 

1.2. Perteikti kūrinio nuotaiką. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, emocinę 

būseną. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – siekti pajausti kūrinio keliamas menines emocijas 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti nesudėtingos faktūros muzikos kūrinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio stilių, tematiką, turinį. 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas. 2.2.1. Pažinti ir nusakyti dinaminius ženklus; 

2.2.2. apibūdinti ir aptarti savo atliekamo 

kūrinio interpretaciją. 

3. Veiklos sritis – muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose pasirodymuose scenoje 

Esminis gebėjimas – atlikti pasirinktu instrumentu programą koncerte 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio 

taisykles. 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste; 

3.2.2. sceninės kultūros lavinimas. 

3.3. Pritaikyti grojimo antruoju instrumentu 

įgūdžius kitose srityse. 

3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda grojimas antruoju instrumentu. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
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0
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1 - - 2-3 2-3 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka  

1 pasirinkto žanro kūrinys 
II pusmetis 

Kontrolinė pamoka  

1 pasirinkto žanro kūrinys 
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2-4 1 1 1-2 1-2 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka  

1 pasirinkto žanro kūrinys 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka  

1 pasirinkto žanro kūrinys 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 
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REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (2 klasė) 
 

Ansambliai   

Anglų kalėdinė giesmė Džiaugsmingų šv. Kalėdų Aranž. A. Kučinskienė 

B. Balakauskienė  Skaičiuotės liaudies tekstais  

F. Emonts Pokštas juodais klavišais / Having Fun with Black Keys („Europaische 
Klavierschule“) 

Lietuvių liaudies daina Tas žvirblelis nabagėlis   

Lietuvių liaudies daina Lietuvos šalelėj. Aranž. V. Bagdonas 

Lietuvių liaudies daina Du gaideliai. Aranž. V. Barkauskas 

Lietuvių liaudies daina Žemė kėlė žolę. Tykiai tykiai. Aranž. J. Čiurlionytė 

F. Liszt Ištrauka iš II-os rapsodijos.  Aranž. D. Žitkevičienė 

Negrų spiričuelis Oh, When the Saints Go Marching In („Europaische Klavierschule“) 

J. L. Pjerpontas Skamba varpeliai. Aranž. A. Kučinskienė 

Prancūzų daina Twinkle, Twinkle, Little Star („Europaische Klavierschule“) 

Ukrainiečių liaudies šokis  Kazokėlis 

Pjesės, etiudai, pratimai 

J. Bastien Piano basics (pasirinktinai) 

P. Berlin Žygiuojantys paršiukai 
Poni 

Žvaigždutė 

Miegantis kačiukas 

W. Gillock   Accent on Solos (level 1) (pasirinktinai) 

H. Hanon Pratimai Nr. 1-3 

O. Peterson Jazz Exercises, Minuets, Etudes & Pieces For Piano 

L. Schytte  25 maži etiudai op. 108 Nr. 1-7 

 

Antri mokymosi metai (3 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach „Anos Magdalenos Bach gaidų sąsiuvinis“ (pasirinktinai) 

J. Haydn Menuetas G-dur 

L. Mozart „Natų sąsiuvinis“ Menuetas d-moll, C-dur 

Sonatinos 

J. A. Andre Sonatina op. 34 Nr. 1 I dalis 

F. Spindler Sonatina op. 157 Nr. 4 I dalis 

D. Steibelt  Sonatina op. 33 I dalis 

Pjesės 

B. Bartok „Vaikams“,“ Mikrokosmosas“ (pasirinktinai) 

L. van Beethoven Vokiškas šokis 

J. F. Dandrieu The Fifers 

W. Gillock   „Accent on Solos“ (level 2) (pasirinktinai) 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Barkauskas „Fortepijoninės pjesės vaikams“ Tylios ašarėlės 

B. Dvarionas “Mažoji siuita“ Preliudas a-moll   

S. Vainiūnas „Vaikų kampelis“ Liūdna dainelė 

Etiudai 

J. Gnesina „Maži etiudai pradedantiesiems“ I sąs. 

F. Lekupe Pradžiamokslis „25 lengvi etiudai” 

L. Schytte  25 lengvi etiudai op. 160 

Ansambliai 

L. van Beethoven Vokiečių šokiai 

S. Forster Swannee River 
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V. Needla (aranž.) Čekų liaudies daina „Mano arkliukas“ 

R. Rogers The Blue Room 

F. Schubert Lendleris 

M. Schmitz Pjesės keturioms rankoms 

 

Treti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach „Anos Magdalenos gaidų sąsiuvinis“ (pasirinktinai) 

G. F. Handel Sarabanda 

L. Mozart Dūdelė. Arija Es-dur. Menuetas d-moll 

J. Pachelbel Sarabanda 

D. Scarlatti Penkios lengvos pjesės. Menuetas. Arija. Žiga 

G. F. Telemann Gavotas 

Sonatinos, sonatos, variacijos 

Cimaroza Sonata d-moll, g-moll 

M. Clementi Sonatina  op. 36 nr. 2 I ir III dalys 

F. Kuhlau Variacijos. Sonatina op. 55 Nr. 1 

W. A. Mozart  Lengvos variacijos C-dur 

J. B.Vanhal Sonatina  C-dur op.41  Nr.1 

Pjesės 

Glinka Polka 

W.Gillock  „Accent on Solos“ (level 2) (pasirinktinai) 

Kabalevsky Klounai 

Rossini Viljamo Telio uvertiūra 

A. Rubinstein Melodija 

R. Schuman „Albumas jaunimui“ op. 68 Melodija, Kareivėlių maršas 

A. Shteibelt Adagio 

Populiariosios muzikos kūriniai 

V. Youmans Tea For Two 

G. Martin Boogie  Nr. 1 

N. Mordasov “Džiazinės miniatiūros“  

J. Strauss Anna (Annen) Polka. Easy version. Aranž. Galya 

Radetzky March. Easy version. Aranž. Galya 

Tradicinė liaudies daina Spanish Romance. Easy version. Aranž. Galya 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Bagdonas „Atvažiavo piršlys“ (ansamblis keturioms rankoms) 

V. Barkauskas „Fortepijoninės pjesės vaikams“ Šypsenėlė. Spalvoti debesys 

V. V. Barkauskas (jn.)   „Vitražas”  

J. Čiurlionytė Etiudas F-dur 

B. Dvarionas “Mažoji siuita“ Valsai a-moll, g-moll   

Kučinskas Senas sieninis laikrodis (ansamblis keturioms rankoms) 

O. Narbutaitė Vandens malūnėliai (ansamblis keturioms rankoms) 

S. Vainiūnas „Vaikų kampelis“ 

Etiudai 

K. Czerny Rinktiniai etiudai (red. H. Hermerio) 

A. Khachaturian Etiudas C-dur 

Ansambliai 

K. Gurlitt Vienos valsas 

P. Tchaikovsky Valsas iš baleto „Miegančioji gražuolė“ 

K.  Khachaturian Galopas. Pomidoras iš baleto „Čipolinas“ 

W. A. Mozart Figaro arija iš operos „Figaro vedybos“. Keturi šokiai 

A. Satorio Mažasis juokdarys 

M. Schmitz Pjesės keturioms rankoms 

J. Strauss Polka-Pizzicato aranž. G. Konig 

O. N. Khromushin Samba „Drambliai ir tigrai“ 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2017 
Forte-Piano pradedantiems groti fortepijonu Sud. V. 

Purlytė 
Klaipėda  

2. 2014 
Gamų aplikatūra fortepijonui (1-12 klasėms). Sud. A. 
Kučinskienė 

Žara  

3. 2014 Pianisto chrestomatija su 2 CD. Sud. A. Kučinskienė Žara  

4. 2012 
Pianisto pradžiamokslis. Mokinio knyga su CD. Sud. A. 
Kučinskienė 

Šviesa 1 

5. 2011 Ch. Hervé ir J. Pouillard Méthode de piano débutants 
Henry Lemoine 

Amazon.com 
 

6. 2004 
Žitkevičienė, D. Mokytojas ir mokinys. Fortepijoniniai 
ansambliai keturioms rankoms 

UAB Ciklonas 7 

7. 1996 
N. ir  R. Faber. Piano Adventures. Lesson Book - Primer 

Level (2nd Edition) 

Faber Piano 

Adventures 
 

8. 1992 Emonts, F. Europaische Klavierschule. I d. Schott  

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2017 
Pike, P.  Dynamic Group-Piano Teaching – Transforming 
Group Theory into Teaching Practice. 

UK: Routledge, 

Taylor & Francis 

 

 

2. 2016 
Girdzijauskienė, R., Jautakytė, Ž. Kūrybiškas mokytojas – 
kūrybiški mokiniai 

Klaipėda: KU 
leidykla 

 

3. 2015 Mach, E. Contemporary Class Piano 
Oxford 

University Press 
 

4. 2015 
Drąsutienė, L. Lietuvos fortepijono pedagogikos 

puslapiai. XX amžius 

Vilnius:  
Lietuvos 

muzikos  

akademija 

 

5. 2015 
Lyke, J., Caramia, T., Alexander, R., Haydon, G., Chioldi, 
R. Keybord Musicianship. Book 1, 2. 

Stipes 

Publisching. 

 

 

6. 2015 
Lasauskienė, J. Būsimų muzikos mokytojų fortepijono 
įgūdžių taikymas pamokoje: mokymo metodinė priemonė 

Vilnius: 
Edukologija 

 

7. 2012 
Gregorich, S., Moritz, B. (2012). Keyboard Skills for Music 

Educators: Score Reading. 

UK: Routledge, 

Taylor & Francis 
 

 

8. 2012 
Grigienė, Z., Lasauskienė, J.  Didaktiniai dainavimo ir 

akompanimento pagrindai: mokymo metodinė priemonė 

Vilnius: 

Edukologija 
 

9. 2004 
Drąsutienė, L.  Fortepijono dėstymo metodikos  tradicijos ir 

dabartis 

Vilnius:  
Lietuvos 

muzikos 

akademija. 

 

10. 1998 Čiurilaitė-Markauskienė, I.  Skaitymas iš lapo 
Vilnius: Lietuvos 
muzikų draugija 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ANTRASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS (FORTEPIJONAS)  

Styginių, pučiamųjų, mušamųjų instrumentų specialybių mokiniams 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Pasirenkamasis 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

nuo 1 iki 3 metų 

Dalyko mokymas 0,5 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Fortepijono dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Sudaryti sąlygas mokiniams tobulinti grojimo antruoju instrumentu (fortepijonu) žinias ir įgūdžius,  

gilinti muzikavimo antruoju muzikos instrumentu patirtį (Pagrindinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – plėtoti bendruosius muzikavimo gebėjimus, puoselėjant jų individualumą ir 

prigimtines galias. Papildomo fortepijono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) grojimo fortepijono 

įgūdžių ugdymas; 2) muzikos kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje 

aplinkoje.  

Remiantis išlavėjusiais mokinių muzikiniais įgūdžiais toliau nuosekliai ir kryptingai plėtojamas 

muzikavimas antruoju instrumentu (fortepijonu), kreipiamas dėmesys į fortepijonininės technikos, 

ansamblinio muzikavimo, mokymosi grupėje įgūdžius, akcentuojamas muzikos išraiškos 

priemonių (dinamikos, tempo, frazės) suvokimas ir raiškus atlikimas, grojant sudėtingesnius 

kūrinius. Dalyko programoje, greta tradicinio akademinio repertuaro, rekomenduojama daugiau 

mokytis skirtingų šiuolaikinės muzikos žanrų ir stilių kūrinių (populiariosios, džiazo muzikos ir 

kt.), todėl mokytojas turi galimybę parinkti repertuarą konkrečiam mokiniui, atsižvelgiant į jo 

galimybes ir saviraiškos poreikius.  

Akcentuojamas išraiškingas, įtaigus muzikos kūrinių atlikimas, įgytų grojimo fortepijonu įgūdžių 

taikymas kitose srityse (pamokose), dalyvavimas mokyklos muzikiniuose renginiuose, 

koncertuose. Panaudojant sukauptą muzikavimo patirtį mokiniai skatinami improvizuoti, kurti, 

aranžuoti, pritaikyti savo gebėjimus atlikti muziką. Nevienodi mokinių muzikiniai gabumai ir 

gebėjimai turi būti plėtojami diferencijuojant užduotis, o įvairūs metodai turi padėti 

besimokantiesiems šiuos gebėjimus pritaikyti praktiškai. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių formavimas  

Nuostata – įgyti muzikavimo antruoju muzikos instrumentu patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą muzikinį kūrinį antruoju instrumentu 
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Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įgyti grojimo antruoju muzikos instrumentu 

įgūdžių. 

1.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

1.1.2. pažinti atlikimo štrichus; 

1.1.3. suvokti kūrinio tematiką. 

1.2. Perteikti kūrinio nuotaiką. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, emocinę 

būseną . 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – siekti pajausti kūrinio keliamas menines emocijas 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti nesudėtingos faktūros muzikos kūrinius  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio stilių, tematiką, turinį. 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas. 2.2.1. Pažinti ir nusakyti dinaminius ženklus; 

2.2.2. apibūdinti ir aptarti savo atliekamo 

kūrinio interpretaciją. 

3. Veiklos sritis – muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose, pasirodymuose scenoje 

Esminis gebėjimas – koncerte pasirinktu instrumentu atlikti programą  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio 

taisykles. 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste. 

 

3.3. Pritaikyti grojimo antruoju instrumentu 

įgūdžius kitose srityse. 

3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda grojimas antruoju instrumentu. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys; 

rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus – 4–6 skirtingo charakterio kūriniai. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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4–7 1 1 1-2 1-2 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

1 pasirinkto žanro kūrinys 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

1 pasirinkto žanro kūrinys 
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Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Ketvirti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach „Anos Magdalenos Bach gaidų sąsiuvinis“ (pasirinktinai) 
“Mažieji preliudai ir fugos“ Nr. 1, 2 

Corelli Sarabanda e-moll 
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G. F. Handel Sarabanda d-moll 

W.A. Mozart „Natų sąsiuvinis“ (pasirinktinai) 

D. Scarlatti Arija d-moll 

Sonatinos, variacijos 

T. Haslinger Sonatina C-dur 

F. Kuhlau Variacijps G-dur op. 42 

W. A. Mozart Sonatina Nr. 5 F-dur (I-III d.) 

Pjesės 

L. Delibes Valsas Copellia 

A. Khachaturian „Vaikų  albumas“ Andantino. Muzikinis paveikslas  

W. Gillock „Solo Repertoire for The Young Pianist“ (pasirinktinai) 

E. Grieg „Lyrinės pjesės“ op. 12 Valsas. Gimtoji daina. Elfų šokis 

D. Scarlati Penkios lengvos pjesės 

R. Schumann „Albumas jaunimui“  Drąsusis raitelis op.68 Nr. 8  

E. Siegmeister “Fortepijoninės pjesės vaikams“ Amerikiečių liaudies daina 

P. Tchaikovsky  „Vaikų albumas“ Nauja lėlė op. 39 Nr. 9 

Barkarolė op. 37 Nr. 6 

Populiariosios muzikos kūriniai 

V. Youmans Tea For Two 

J. Strauss Anna (Annen) Polka. Easy version. Aranž. Galya 

J. Strauss Radetzky March. Easy version. Aranž. Galya 

Tradicinė liaudies daina Spanish Romance. Easy version. Aranž. Galya 

A.D. Weiss, B. Thiele What A Wonderful World. Easy version. Aranž. Galya 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Barkauskas “Fortepijoninės pjesės vaikams“ Susimąstymas. Šypsenėlė 

V. V. Barkauskas (jn.) „Vitražas“ 

B. Dvarionas “Mažoji siuita“ Tema su variacijomis 

Rekašius „Pievutė“: Mėlynas drugelis, Žiogų koncertas 

S. Vainiūnas „Vaikų kampelis“Maža sutartinė. Tylus vakaras. Išdaigos. Lopšinė 

Etiudai 

Khachaturian „Vaikų albumas“ Etiudas C-dur  

Lemuan Etiudas op. 37 Nr. 11 

K. A. Loechhorn Etiudai op. 66  . „Bėglumo mokykla“ op. 136 (pasirinktinai) 

Ansambliai 

J. Brahms Lopšinė. Valsai 

S.Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai pradedantiesiems 

E. Eereill Trys paršiukai 6 rankom 

K. Khachaturian Tarantela iš baleto “Čipolinas“ 

Proksch A Spaniard For Elise 

A. Satorio Mažasis juokdarys 

F. Schubert Trys maršai op. 51 

V. Petrov  Maršas  

 

Penkti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach „Maži preliudai ir fugos“ (pasirinktinai) 

G. F. Handel “12 lengvų pjesių“ (red. H. Biulovo) 

L. Mozart “Natų sąsiuvinis”(pasirinktinai) 

J. Pachelbel Kanonas 

Sonatinos 

L. van Beethoven Sonatina G-dur, F-dur 

D. Cimarosa Sonatina d-moll 

M. Clementi Sonatina G-dur op. 36 Nr. 2 

W. A. Mozart Sonatina Nr. 5 F-dur I-III d.  
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Pjesės 

F. Chopin Užmirštas valsas. Preliudai c-moll, A-dur 

L. C. Daquin Gegutė 

W. Gillock Sarabanda. Mission Bells 

E. Grieg Lyrinės pjesės op. 12 Arijietė. Lapelis iš albumo. Elfų šokis 

P. Tchaikovsky „Vaikų albumas“ op. 39 Saldi svaja. Ragana 

E. MacDowell “Amerikietiškos miško idilijos“ (pasirinktinai) 

F. Chopin Užmirštas valsas a-moll 

R. Shumann „Albumas jaunimui“  op. 68 Šiaurės daina, Raitelis 

J. Sibelius Valsas op. 24 Nr. 5 

S. Slonimsky The Bells. Cartoons with adventures 

Populiariosios muzikos kūriniai 

Albenis Ispaniškas tango 

Andersson, S. Andersson, B. 

Ulvaeus 

Money Money. Thank you for the music. I do I do I do I do. Hasta manana 

(ABBA repertuaras) 

A. Babajanyan Noktiurnas 

Bacharach Raindrops keep falling on my head 

I. Berlin Cheeck to cheeck. White Christmas 

E. Doga Valsas iš kino filmo „Mano mielas švelnus žvėris“ 

V. Youmans Tea For Two 

G. Gershwin Summertime 

Herman Hello, Dolly! 

F. Func Tango „Serenada gitarai“,  

N. Howard My heart will go on 

D. Garner Play, piano, play „Jazz works“ 

Jare Laros tema Somewhere My Love  iš kino filmo „Dr. Zhivago” 

S. Joplin Estrados artistas 

Kern Dūmai 

E. Kramer The dancing violonist 

H. Mancini Moon River 

R. Pauls Versinaž. Melodija iš kino filmo „Ilga kelionė per kopas“ 

A. Silvestr Tema iš kino filmo „Forrest Gump“  

G. Sviridov Romansas  

Shostakovich Romansas iš kino filmo 

J. Turina Clowns from „The Circus“ 

O Tussen  Nostalgija 

J. Williams Tema iš muzikos kino filmui „Šindlerio sąrašas“ 

G. Wess, W.Peretti, L. 

Creatore 

Can‘t help falling in love 

S. Wonder I just called to say I love you 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

M. K. Čiurlionis „20 preliudų“  F-dur, a-moll 

V.Bagdonas Kūriniai fortepijonui (pasirinktinai) 

V. Barkauskas „Paslaptis“ Paslaptis 

V. V. Barkauskas (jn.) „Vitražas“ Etiude in C. Šokis 

B. Dvarionas „Mažoji siuita“ Valsas g-moll. Tema su variacijomis 

J. Indra O kai aš jaunas buvau (ansamblis keturioms rankoms) 

Etiudai, pratimai 

K. Czerny 160 trumpų pratimų op. 821 

M. Dvořák „Jazz Piano Études“  Etiudas A-dur 

S. Heller melodiniai  etiudai op. 45 

E. MacDowell „Dvylika etiudų“ op. 39 Nr. 1 Medžiotojų daina 

Improvizacija op. 46 Nr. 4 

O. Peterson  Džiazinis etiudas 

Ansambliai 

M. Bober Reminiscence. Summer Samba 
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S.Giedraitis Džiazinės pjesės ir ansambliai pradedantiesiems 

S. Joplin Estrados artistas 

M. Glinka Černomoro maršas iš operos „Ruslanas ir Liudmila“ 

R. Schumann 12 pjesių keturioms rankoms mažiems ir dideliems vaikams op. 85 

F. Schubert Ekosezai 

J. Strauss Polkos 

A.Petrov Linksmas maršas 

 

Šešti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Maži preliudai ir fugos. Dvibalsės invencijos 
Prancūziškos siuitos. Solfedžio c-moll 

L. C. Daquin Gegutė 

D. Kabalevskj „Preliudai ir fugos“ op. 61 Nr. 1 

Sonatinos, sonatos, variacijos, rondo 

L.van  Beethoven Sonatina F-dur. Sonata Nr. 20 op. 49 

F. Dussek Sonatina II-III d. 

D. Scarlatti Sonatos 

F. Kulau Variacijos liaudies tema 

F. Mendelsson Rondo Capriccioso 

Pjesės 

L van Beethoven „Bagatelės“ op. 33 ir op.39 

Elizai 

Bramhs Valsas 

R. Chopin Polonezas As-dur. Pavasarinis valsas. Pomirtinis noktiurnas 

A.L.Dvořák Humoreske op. 101 nr. 7 

C. Debussy “Vaikų kampelis“ Mažas piemenėlis  

E. Doga Sonetas 

J. Gershwin Trys preliudai 

E. Grieg „Poetiniai paveiklslėliai“, „Lyrinės pjesės“ . Solveigos daina 

To spring op. 43 , Butterfly. Kobold op. 71 Nr. 3 

J. Ibert „Baltas asiliukas“,  „Apleista pilis“ 

Z. Fibich Poema 

J. Fild Noktiurnas 

E. MacDowell „Užmirštos pasakos“ op. 4 

F. Mendelssohn Dainos be žodžių op. 19, op. 30 

A.Piazzolla  Tango „Otano Porteno“, Romantico Idilii 

M. Parchladze Šokis 

S. Prokofjev Akimirkos op. 22 Nr. 10 

F. Schubert Valsai op. 9 

R. Shchedrin Caro žirnio šokis 

P. Tchaikovsky „Metų laikai“ op. 37 

Populiariosios muzikos kūriniai 

D. Agay Ev‘ry Night (Folk Blues) 

D. Brubeck Polly  

E. Elgar Melody from Pomp and Circumstance March 

S. Joplin Regtaimas (The Entertainer. Rag Time Two Step) 

A.  Khachaturian „Vaikų albumas“ (I-II sąs.) Muzikinis paveikslas, Tokatina 

M. Legran Melodija iš muzikos k/f “Šerburo lietsargiai“ 

F. Lorsser, H. Carmichael Heart and Soul 

M. Mier Megan‘s Song 

A. Milton  Ain‘t She Sweet 

N. Mordasov Judėjimas 

F. Say Jazz Fantasy on Mozart 

J. Williams Tema iš muzikos k/f  „Šindlerio sąrašas“ 
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Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Barkauskas „Paslaptis“ (ciklas fortepijonui) 

V. V. Barkauskas (jn.) „Vitražas“ pjesių rinkinys dviem ir keturiom rankom 

M. K. Čiurlionis Fugetė h-moll, c-moll („Preliudai ir fugos“) 

B. Dvarionas „Mažoji siuita“ 

Apsnigtas miškas  (“Žiemos eskizai“) 

G. Kuprevičius Preliudas Mikalojaus Konstatntino Čiurlionio atminimui 

S. Vainiūnas „Pjesės fortepijonui“ op. 24 

Etiudai 

M. Dvoržak Džiazinis etiudas Nr. 3 h-moll  

S. Heler „25 melodiniai  etiudai“ op. 45 

A. Loeschhorn Etiudai op. 66 

O. Peterson  Džiazinis etiudas 

Ansambliai 

Alexander Noktiurnas. Tarantela Fantastico 

V. Barkauskas Žaidimėliai op. 118 

Van Beethoven Polonezas 

V. Dulova (aranž.) Džiazas keturioms rankoms 

Gillock Fiesta Mariachi.  

Oriental Bazaar 6 rankom 

Gurlitt Vienos valsas 

E. Elgar Salut D‘amor 

J. Gershwin Lopšinė iš operos „Porgis ir Besė“ 

J. Lenon, P. McCartney  Yesterday 

W. A. Mozart Rinktinės ištraukos iš simfoninių ir kamerinių kūrinių 

Proksch A Spaniard For Elise 

A. Satorio Mažasis juokdarys 

V. Sapožnikov  Kelionė į dangų karieta Nevskio prospektu 

E. Simon Die Domglocken in der Christnacht 

B. Smetana Andante 

C.M. von Weber Andante con Variazione 

 

Septinti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Maži preliudai ir fugos. Dvibalsės invencijos.  

Prancūziškos siuitos 

D. Kabalevsky „Preliudai ir fugos“ op. 61 Nr. 1 

Sonatinos, sonatos, variacijos, rondo 

L.van  Beethoven Sonatina F-dur. Sonata Nr. 20 op. 49 

F. Dussek Sonatina II-III d. 

D. Scarlatti Sonatos 

F. Kuhlau Variacijos liaudies tema 

F. Mendelssohn Rondo Capriccioso 

Pjesės 

L van Beethoven „Bagatelės“ op. 33 ir op.39 

Elizai 

C. Chaminade Meditation op. 76 Nr. 6 

A.Copland Katė ir pelė 

R. Chopin Polonezas As-dur. Pavasarinis valsas. Pomirtinis noktiurnas 

A.Dvorak Humoreske op. 101 nr. 7 

C. Debussy “Vaikų kampelis“ Golliwogg‘s cake walk 

J. Gershwin Trys preliudai 

E. Grieg „Poetiniai paveiklslėliai“, „Lyrinės pjesės“ . Solveigos daina 

To spring op. 43 , Butterfly. Kobold op. 71 Nr. 3 

J. Ibert  Vėjavaikė 
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Z. Fibich Poema 

J. Fild Noktiurnas 

F. Mendelssohn Dainos be žodžių op. 19, op. 30 

A.Piazzolla  Tango Argentino 

S. Prokofjev Montekiai ir Kapulečiai iš baleto „Romeo ir Džiuljeta“ 

F. Schubert Valsai op. 9 

R. Shchedrin Humoreska 

P. Tchaikovsky „Metų laikai“ op. 37 (pasirinktinai) 

Populiariosios muzikos kūriniai 

D. Agay Ev‘ry Night (Folk Blues) 

D. Brubeck Polly  

E. Elgar Melody from Pomp and Circumstance March 

S. Joplin Regtaimas (The Entertainer. Rag Time Two Step) 

A.  Khachaturian „Vaikų albumas“ (I-II sąs.) Muzikinis paveikslas, Tokatina 

M. Legran Melodija iš muzikos k/f “Šerburo lietsargiai“ 

F. Lorsser, H. Carmichael Heart and Soul 

M. Mier Megan‘s Song 

A. Milton  Ain‘t She Sweet 

N. Mordasov Judėjimas 

F. Say Jazz Fantasy on Mozart 

J. Williams Tema iš muzikos k/f  „Šindlerio sąrašas“ 

Lietuvių kompozitorių kūriniai 

V. Barkauskas „Paslaptis“ (ciklas fortepijonui) 

V. V. Barkauskas (jn.) „Vitražas“ pjesių rinkinys dviem ir keturiom rankom 

M. K. Čiurlionis Fugetė h-moll, c-moll („Preliudai ir fugos“) 

B. Dvarionas „Mažoji siuita“.“Žiemos eskizai“ 

G. Kuprevičius Preliudas Mikalojaus Konstatntino Čiurlionio atminimui 

S. Vainiūnas „Pjesės fortepijonui“ op. 24  

Aštuonios nuotaikos fortepijonui 

Etiudai 

M. Dvoržak Džiazinis etiudas Nr. 3 h-moll  

S. Heller „25 melodiniai  etiudai“ op. 45 

A. Loeschhorn Etiudai op. 66 

O. Peterson  Džiazinis etiudas 

Ansambliai 

D. Alexander Noktiurnas. Tarantela Fantastico 

V. Barkauskas Žaidimėliai op. 118 

van Beethoven Polonezas 

V. Dulova (aranž.) Džiazas keturioms rankoms 

W. Gillock Fiesta Mariachi  
Oriental Bazaar 6 rankom 

Gurlitt Vienos valsas 

E. Elgar Salut D‘amor 

J. Gershwin Lopšinė iš operos „Porgis ir Besė“ 

J. Lenon, P. McCartney  Yesterday 

W. A. Mozart Rinktinės ištraukos iš simfoninių ir kamerinių kūrinių 

Proksch A Spaniard For Elise 

A. Satorio Mažasis juokdarys 

V. Sapozhnikov Kelionė į dangų karieta Nevskio prospektu 

D. Simon Die Domglocken in der Christnacht 

G. Smetana Andante 

G.M. von Weber Andante con Variazione 
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REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
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L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2014 
Gamų aplikatūra fortepijonui (1-12 klasėms). Sud. A. 

Kučinskienė 
Žara  

2. 2014 Pianisto chrestomatija su 2 CD. Sud. A. Kučinskienė Žara  

3. 2009 J. S. Bach  Anna Magdalena‘s Notebook for piano G. Henle Verlag  

4. 2004 
Lietuvių kompozitorių ansambliai fortepijonui keturioms 

rankoms. Sud. J. Lasauskienė 

Vilnius: 

Edukologija 
 

5. 1993 
N. Bogutaitė-Dėdinienė Šaltinėlis. Etiudai fortepijonui 
lietuviškų dainų motyvais 

Vilnius: Muzika  

6. 1988 
It‘s Easy To Play Bach.  

Aranž. D. Scott 

London: Dorsey 

Brothers Music 
Limited 

 

7. 1988 
It‘s Easy To Play Schubert.  
Aranž .D. Scott 

London: Dorsey 

Brothers Music 

Limited 

 

8. 1988 
It‘s Easy To Play Chopin.  

Aranž.D. Scott 

London: Dorsey 

Brothers Music 

Limited 

 

9. 1985 
It‘s Easy To Play Classics 2.  

Aranž. J. Holland 

London: Dorsey 
Brothers Music 

Limited 

 

10. 1978 
It‘s Easy To Play Pops.  

Aranž. C. Watters 

Peren Vibes 

Music for the 
World 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2017 
Pike, P.  Dynamic Group-Piano Teaching – Transforming 

Group Theory into Teaching Practice. 

UK: Routledge, 

Taylor & Francis 
 

 

2. 2016 
Girdzijauskienė, R., Jautakytė, Ž. Kūrybiškas mokytojas – 

kūrybiški mokiniai 

Klaipėda: KU 

leidykla 
 

3. 2015 Mach, E. Contemporary Class Piano 
Oxford 
University Press 

 

4. 2015 
Drąsutienė, L. Lietuvos fortepijono pedagogikos 

puslapiai. XX amžius 

Vilnius:  

Lietuvos 
muzikos  

akademija 

 

5. 2015 
Lyke, J., Caramia, T., Alexander, R., Haydon, G., Chioldi, 

R. Keybord Musicianship. Book 1, 2. 

Stipes 

Publisching. 
 

 

6. 2015 
Lasauskienė, J. Būsimų muzikos mokytojų fortepijono 

įgūdžių taikymas pamokoje: mokymo metodinė priemonė 

Vilnius: 

Edukologija 
 

7. 2012 
Gregorich, S., Moritz, B. (2012). Keyboard Skills for Music 

Educators: Score Reading. 

UK: Routledge, 
Taylor & Francis 

 

 

8. 2012 
Grigienė, Z., Lasauskienė, J.  Didaktiniai dainavimo ir 
akompanimento pagrindai: mokymo metodinė priemonė 

Vilnius: 
Edukologija 

 

9. 2004 
Drąsutienė, L.  Fortepijono dėstymo metodikos  tradicijos ir 

dabartis. 

Vilnius:  

Lietuvos 

muzikos 
akademija. 
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10. 1998 Čiurilaitė-Markauskienė, I.  Skaitymas iš lapo 
Vilnius: Lietuvos 

muzikų draugija 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ANTRASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS (AKORDEONAS)  

Chorinio dainavimo specialybės mokiniams 
 

Dalyko programa 

PRADINIO  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valanda per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Akordeono dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti antrojo muzikos 

instrumento (akordeono) muzikavimo žinių ir įgūdžių (Pradinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti antrojo muzikos 

instrumento (akordeono) muzikavimo patirtį.  Papildomo akordeono dalyko uždaviniai: 1) sudaryti 

galimybes muzikavimą styginiais, pučiamaisiais, mušamaisiais instrumentais pasirinkusiems 

mokiniams pažinti klavišinį muzikos instrumentą (akordeoną); 2) ugdyti mokinių pradinius 

grojimo akordeonu įgūdžius ir atskleisti jo pritaikymo galimybes; 3) skatinti mokinių iniciatyvą ir 

kūrybiškumą. 

Papildomo akordeono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) grojimo antruoju muzikos instrumentu 

(akordeonu) įgūdžių ugdymas; 2) muzikos kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje 

kultūrinėje aplinkoje. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių ugdymas 

Nuostata – įgyti muzikavimo antruoju instrumentu patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą muzikinį kūrinį antruoju instrumentu. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įgyti pradinius grojimo antruoju muzikos 

instrumentu įgūdžius. 

1.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

1.1.2. pažinti atlikimo štrichus; 

1.1.3. suvokti kūrinio tematiką. 

1.2. Perteikti kūrinio nuotaiką. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, emocinę 

būseną. 

2. Veiklos sritis  - muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – siekti pajausti kūrinio keliamas menines emocijas 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti nesudėtingos faktūros muzikos kūrinius 
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Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio stilių, tematiką, turinį. 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas. 2.2.1. Pažinti ir nusakyti dinaminius ženklus; 

2.2.2. apibūdinti ir aptarti savo atliekamo 

kūrinio interpretaciją. 

3. Veiklos sritis – muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose pasirodymuose scenoje 

Esminis gebėjimas – atlikti pasirinktu instrumentu programą koncerte 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio 

taisykles. 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste; 

3.2.2. Sceninės kultūros lavinimas 

3.3. Pritaikyti grojimo antruoju instrumentu 

įgūdžius kitose srityse. 

3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda grojimas antruoju instrumentu. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 

S
ta

m
b
io

s 

fo
rm

o
s 

k
ū
ri

n
ia

i 

P
o
li

fo
n
in

ia
i 

k
ū
ri

n
ia

i 

P
je

sė
s,

 

A
n
sa

m
b
li

ai
 

E
ti

u
d
ai

, 
 

g
am

o
s 

A
k
o
rd

eo
n
as

 

1
 s

a
v
. 

v
a
l.

 

1 - - 4-8 2-4 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

1-2 skirtingo charakterio 

kūriniai 
II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

1-2 skirtingo charakterio 

kūriniai 

2-4 1 1 4-6 2-4 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

1-2 skirtingo charakterio 

kūriniai 

II pusmetis 

Egzaminas 

2-3 skirtingo žanro 

kūriniai 
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Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Gamos 

Parengiamieji 

pratimai abiem 

rankoms 

I pusmetis 

C-dur; 

grojama dviejų 

oktavų ribose, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, lėtu 

tempu 

I pusmetis 

G-dur arba F-dur; 

grojama dviejų 

oktavų ribose, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, 

vidutiniu tempu 

I pusmetis 

D-dur arba B-

dur; 

grojama dviejų 

oktavų ribose, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, 

vidutiniu tempu 

II pusmetis 

a-moll; 

grojama dviejų 

oktavų ribose, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, lėtu 

tempu 

II pusmetis 

e-moll arba d-

moll; 

grojama dviejų 

oktavų ribose, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, 

vidutiniu tempu 

II pusmetis 

h-moll arba g-

moll; 

grojama dviejų 

oktavų ribose, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, 

vidutiniu tempu 

Arpedžio 

Ilgasis arpedžio, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, lėtu 

tempu 

Ilgasis arpedžio, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, 

vidutiniu tempu 

Ilgasis arpedžio, 

abiem rankomis, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, 

vidutiniu tempu 

Akordai 
Tonikos trigarsis 

ir jo apvertimai 

Tonikos trigarsis 

ir jo apvertimai 

Tonikos trigarsis 

ir jo apvertimai 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 
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pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Pjesės  

F. Andrijev Pizzicato 

Ž. Armanas Pjesė 

T. Belova Pienė 

V. Burinskas Mažas valsas 

J. Brahms Lopšinė 

L. Kolesov Skaičiuotė 

A. Lopas Naujienos 

K. Solovjov Zylučių valsas 

A. Svinolobov Miške 

G. F. Telemann Allegro 

O. Volkova Voveraitė 

A. Žilinskis Latvių polka 

Etiudai 

A. Dorenskij Etiudas a-moll 

J. Kola Etiudas C-dur 

I. Praisler Etiudas C-dur 

L. Shytte Etiudas a-moll 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

V. Burinskas Lengvos variacijos „Strazdo dainelė“ 

W. Newy Maža siuita akordeonui  (Preliudija, Supynės, Nenaudėlis) 

Polifoniniai kūriniai 

T. Gosek Gavotas G-dur 
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G. F. Handel Menuetas e-moll 

A. Stolzel Bure d-moll 

Pjesės 

T. Fallone Miuzetas 

V. Ivanova Rudens dainelė 

U. Jutila Mažasis akordeonistas 

L. Kolesov Mažas fokstrotas 

J. Kolesov Pirmieji žingsniai 

A. Litvinenko Mokykloje 

I. Lysenko Suomių šokis 

V. Ločeris Lėlytė (iš siuitos „Dukrytės žaisliukai) 

A. Ostrovskij Miega stalčiuje žaisliukai 

J. Peshkov Miuzetė 

B. Seveljev Geras draugas 

A. Tichonchuk Polka 

Etiudai 

V. Bakanov Etiudas a-moll 

A. Denisov Etiudas C-dur 

P. Zilcher Etiudas a-moll 

A. Zubarev Etiudas C-dur 

Ansambliai 

V. Burinskas Mažas valsas (duetas) 

V. Cosma Shimmy (duetas) 

A. Korobeynikov Prelude (kvartetas) 

T. Kotro Santa Lucia (duetas) 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

R. Bazhilin Siuita „Paslaptingas miškas“ 

A. Dorenskij Sonatina klasikiniame stiliuje 

H. Rebane Maža siuita (Pasaka, Lietutis, Mažas debesėlis, Į mokyklą) 

V. Richter Mini siuita akordeonui (Prologas, Šokis, Elegija, Basso ostinato) 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Sarabanda B-dur 

D. Cipoli Fugetė d-moll 

J. Mattheson Sarabanda e-moll 

J. Pachelbel Kanonas 

Pjesės 

P. Aleksandravičius Lietutis 

V. Bakanov Valsiukas 

H. Eks  Polka 

L. Kolesov Bugi-Bugi 

G. H. Kolz Daina 

G. H. Kolz Old Fashion Jazz 

I. Krieger Menuetas 

M. Monnot Daina Žanui 

W. A. Mozart Arija Es-dur 

J. Peškov Mazurka 

T. Shlunck Nykštukas 

Vokiečių l. šokis Lendleris 

V. Zavalnyj Melodija 

Etiudai 

A. Denisov Etiudas G-dur 

A. Dorenskij Etiudas e-moll 



 

213 

 

Z. Duvernay Etiudas F-dur 

S. Liachovitskaja Etiudas G-dur 

V. Rozhkov Etiudas e-moll 

B. Tikhonov Etiudas d-moll 

Ansambliai 

Sh. Brooks Some of These Days (duetas) 

A. Korobeynikov Pajusk ritmą (duetas) 

P. Moria Menuetas (trio) 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

J. Gasior Linksma blusa (variacijos) 

G. Lichuer Rondo 

V. Ločeris Suita „Dukrytės žaisliukai“ 

A. Suchanov Vaikiška siuita Nr. 1 (Lopšinė, Laikas keltis, Mažyli, Nenuorama ir 
mergaitė) 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Preliudija c-moll 

G. F. Handel Sarabanda e-moll 

J. Pachelbel Sarabanda 

Pjesės 

W. F. Bach Menuetas d-moll 

A. Dargomyzhsky Melancholiškas valsas 

E. Derbenko „Pingvinai“ iš ciklo „Jumoreskos“ 

A. Dorenskij Diksas 

L. Kolesov Štrichuotas labirintas 

A. Korchevoj Mažasis virtuozas 

A. Korobeynikov Get a Rhythm 

A. Korobeynikov Little Locomotive from Romashkov 

J. Larcange Tradicinis miuzetas 

M. Legrand Šerburgo skėčiai 

F. Marso Elyzėjaus laukai 

D. Scarlatti Menuetas 

G. Shearing Lopšinė 

Etiudai 

L. Malinovskij Etiudas g-moll 

G. Volfart Etiudas D-dur 

Ansambliai 

A. Korobeynikov Dance of Dolls (duetas) 

D. Kramer Šokantis smuikininkas (duetas) 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 
skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2015 
E. Levin Favorite Classics in simple arrangement for 

button accordion and accordion 

Rostov-na Donu: 

„Feniks“ 

 

2. 2009 
A. Dorenskij Pop-jazz suites for button accordion or 
accordion 

Rostov-na Donu: 
„Feniks“ 
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3. 2008 „French souvenir“ 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

4. 2008 „Not Only Jazz“ 
Maskva: „Deka-
BC“ 

 

5. 2007 „Carnival in Venezia“ 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

6. 2007 „European holidays“ 
Maskva: „Deka-
BC“ 

 

7. 2007 „Brazilian Carnival“ 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

8. 2006 Popular music album by foreign composers „Moon River“  Maskva: „Kifara“  

9. 2005 Album for accordion player Nr. 1 „Etudes“  
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

10. 2005 Album for accordion player Nr. 1 „Polyphonic Pieces“ 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

11. 2005 Album for accordion player Nr. 1 „Pieces“ 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

12. 2003 
A. Korobeynikov – Pieces for accordion Part 2 “Album 
For Children and Youth” 

Sankt-Peterburg: 
„Compozitor“ 

 

13. 2001 Album For Children „Ship“ 
Sankt-Peterburg: 

„Compozitor“ 

 

14. 1999 V. Burinskas Akordeono ABC Vilnius: „Vaga“  

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2018 L. ir R. Galliano Complete Accordion Method“ 
Minnesota: „Hal 

Leonard“ 

 

2. 2006 V. Kaknavičiūtė Ansamblinis grojimas akordeonu 

Klaipėda: 

„Klaipėdos 
universiteto 

leidykla“ 

 

3. 2001 H. Dainovskaja Mokymas groti chromatiniu akordeonu 
Vilnius: „Mokslo 
aidai“ 

 

4. 2000 A. Baika Lietuvos akordeono meno raida ir perspektyvos Vilnius: LMA  

5. 1997 V. Kaknavičiūtė Armonikos tipo instrumentai 

Klaipėda: 

“Klaipėdos 
rytas” 

 

6. 1997 
R. Sviackevičius Instrumentavimo akordeonų ansambliams 

ir orkestrams pagrindiniai principai 
Vilnius 

 

7. 1991 Z. Abromavičiūtė Akordeonisto grojimo įgūdžių ugdymas 
Vilnius: Lietuvos 
konservatorija 

 

8. 1991 V. Burinskas Akordeono pradžiamokslis Vilnius: „Vaga“  
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 

 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ANTRASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS (AKORDEONAS)  

Chorinio dainavimo specialybės mokiniams 
 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valanda per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Akordeono dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Sudaryti sąlygas mokiniams tobulinti grojimo antruoju instrumentu (akordeonu) žinias ir įgūdžius,  

gilinti muzikavimo antruoju muzikos instrumentu patirtį (Pagrindinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 
 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – plėtoti bendruosius muzikavimo gebėjimus, puoselėjant jų individualumą ir 

prigimtines galias. Papildomo akordeono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) grojimo akordeonu 

įgūdžių ugdymas; 2) muzikos kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje 

aplinkoje. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių formavimas  

Nuostata – įgyti muzikavimo antruoju muzikos instrumentu patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą muzikinį kūrinį antruoju instrumentu 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įgyti grojimo antruoju muzikos instrumentu 

įgūdžių. 

1.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

1.1.2. pažinti atlikimo štrichus; 

1.1.3. suvokti kūrinio tematiką. 

1.2. Perteikti kūrinio nuotaiką. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, emocinę 

būseną . 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – siekti pajausti kūrinio keliamas menines emocijas 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti nesudėtingos faktūros muzikos kūrinius  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio stilių, tematiką, turinį. 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas. 2.2.1. Pažinti ir nusakyti dinaminius ženklus; 

2.2.2. apibūdinti ir aptarti savo atliekamo 

kūrinio interpretaciją. 
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3. Veiklos sritis – muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose, pasirodymuose scenoje 

Esminis gebėjimas – koncerte pasirinktu instrumentu atlikti programą  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio 

taisykles. 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste.. 

3.3. Pritaikyti grojimo antruoju instrumentu 

įgūdžius kitose srityse. 

3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda grojimas antruoju instrumentu 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys; 
rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus – 6-10 skirtingo charakterio kūriniai. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
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y
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o
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m
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 

S
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m
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s 

fo
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s 
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i 
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o
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E
ti
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, 

g
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o
s 

A
k

o
rd

eo
n
as

 

1
 s

a
v
. 

v
a
l.

 

5–7 1 1 2-4 2-4 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 
II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

8 1 1 2-4 2-4 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Baigiamasis egzaminas 

Polifoninis kūrinys, 2 

skirtingo charakterio 

pjesės 

 

Gamų reikalavimai  

Vertinimo forma: Techninė įskaita 

 Mokymosi metai 

5 6 7 8 

Gamos I pusmetis I pusmetis I pusmetis 
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A-dur arba Es-

dur; 

dviejų oktavų 

ribose, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

gyvu tempu 

E-dur arba As-

dur, dviejų 

oktavų ribose, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, gyvu 

tempu 

H-dur arba Des-

dur; dviejų 

oktavų ribose, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, gyvu 

tempu 

Techninė įskaita 

nėra privaloma 

II pusmetis 

fis-moll arba c-

moll; 

dviejų oktavų 

ribose, legato, 

non-legato ir 

staccato štrichais, 

gyvu tempu 

II pusmetis 

cis-moll arba f-

moll, 

(grojama dviejų 

oktavų ribose, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, gyvu 

tempu) 

II pusmetis 

gis-moll, b-moll, 

(grojama dviejų 

oktavų ribose, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, gyvu 

tempu) 

Arpedžio 

Ilgasis arpedžio, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, gyvu 

tempu 

Ilgasis arpedžio ir 

trumpasis 

arpedžio su jo 

apvertimais, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, gyvu 

tempu 

Ilgasis arpedžio ir 

trumpasis 

arpedžio su jo 

apvertimais, 

legato, non-

legato ir staccato 

štrichais, gyvu 

tempu 

Akordai 
Tonikos akordas 

ir jo apvertimai 

Tonikos akordas 

ir jo apvertimai, 

gyvu tempu 

Tonikos akordas 

ir jo apvertimai, 

gyvu tempu 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 
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kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

A. Dorenskij Siuita „Paskaičiuokime iki penkių“ 

B. Dowlasz Robotų šokiai 

V. Ločeris Sonatina Nr. 2 C-dur 

M. Niziurski Sonatina Nr. 1 

Polifoniniai kūriniai 

S. Galas Imitacija 

S. Galas Arietta 

G. F. Handel Sarabanda d-moll 

L. Malinovskij Pastoralė 

Pjesės 

J. Brahms Vengrų šokis Nr.5 (fragmentas) 

J. Delance Miuzetas 

A. Dorenskij Kantri 

G. Edison Džaivas 

J. Haydn Menuetas C-dur 

D. Kern Dūmas 

A. Korobeynikov Intermezzo “Kinder Surprise” 

L. Mozart Bure 

W. A. Mozart Fragmentas iš Simfonijos Nr. 40 (I dalis) 

B. Tichonov Pertraukoje 

V. Vlasov Tylus kinas 

Etiudai 

H. Eks Etiudas a-moll 

B. Tichonov Etiudas “Šokanti lėlė” 

A. Zubarev Etiudas c-moll 

Ansambliai 

G. Giraud Po Paryžiaus dangum (duetas) 

A. Piazzolla Chiquilin de Bachin (kamerinnis ansamblis: akordeonas, smuikas) 
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Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

B. Dowlasz Concertino 

U. Jutila Variacijos I. Šainskio melodijos „Krokodilo Genos dainelė“ tema 

V. Mikalauskas Variacijos h-moll 

A. Valpola Siuita „Klounai“ 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Preliudas D-dur 

J. S. Bach Vargoninė preliudija d-moll 

D. Cipoli Fugetė d-moll 

Pjesės 

J. S. Bach Badinerie 

R. Bažilin Cilindras 

A. Dorenskij Fokstrotas 

S. Galas Pasiklydęs miške 

G. Gershwin Plok ritmą 

S. Jankovič Nuotaikoje 

T. Murena Pasadoblis „Adios, Sevilla“ 

P. Prado Samba „Karamba“ 

A. Rubinštein Melodija 

V. Zavalnij Intermeco 

V. Zavalnij Žvirblis Čikas 

Etiudai 

F. Burgmuller Etiudas C-dur 

E. Derbenko Etiudas „Tarantella“ 

L. Malinovskij Etiudas g-moll 

A. Rozhkov Etiudas F-dur 

Ansambliai 

J. Peyronnin Polka fantazija (duetas) 

A. Villoldo El Cachorrito (kamerinnis ansamblis: akordeonas, smuikas) 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

A. Dorenskij Džiazinė siuita (Baladė, Bliuzas, Fokstrotas, Kantri) 

P. Fiala Introdukcija ir rondo 

A. Korobeynikov Jazz Divertimento (Swing, Jazz-Waltz, Blues, Charleston) 

W. A. Mozart Turkų maršas (rondo iš Sonata Nr. 11) 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Vargoninė preliudija ir fuga G-dur 

G. F. Handel Čakona 

J. Pachelbel Fuga D-dur 

J. Švedas Alemanda 

Pjesės 

R. Bažilin Karamelinis aukcionas 

L. Kolesov Darbšti bitelė 

A. Korobeynikov Čarlstonas 

J. Kwiatkowski Žiemos peizažas 

F. Marso Nostalgija 

B. Tichonov Suomių polka 

B. Veksler Samba 

V. Vlasov Ekspromtas 

Etiudai 

A. Cholminov Etiudas a-moll 



 

220 

 

V. Czerny Etiudas fis-moll 

A. Nazarenko Etiudas a-moll 

Ansambliai 

Aranž. V. Bakanov Tarantella 

Aranž. R. Sviackevičius Kubietiškos melodijos (duetas) 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

E. Derbenko Sonatina Nr. 1 

A. Korobeynikov Jazz Divertimento (Swing, Jazz-Waltz, Blues, Charleston) 

V. Ločeris Variacijos “Gale tėvo laukelio” tema 

V. Merkušin Maža siuita (Žiemos pasaka, Andantino, Finalas) 

K. Olczak Etiudai (Nr. 1, Nr. 2) 

B. K. Przybylski Porcelianinė šokėja (variacijos) 

Polifoniniai kūriniai 

L. Boelmann Introdukcija ir Choralas 

H. F. Hendel Sarabanda 

G. F. Handel Pasakalija iš siuitos Nr. 7 

L. Malinovskij Fuga 

Pjesės 

R. Bažilin Linksmasis Regis 

R. Bažilin Ruduo 

N. Chaikin Mažas rondo 

L. C. Daquin Gegutė 

E. Derbenko Ispanija. Fiesta 

E. Derbenko Brazilija 

M. Likhachov Rumba tokatos stiliuje 

J. Kwiatkowski Pingvinas, kuris pamiršo užsivilkti fraką 

V. Mellochi Žonglierius 

P. Piccigoni Valsas-miuzetas “Šviesa ir šešėliai“ 

S. Rachmaninov Itališka polka 

A. Tuchowski Jazz Toccata 

Ansambliai 

A. Astier Audra (duetas) 

L. Anderson Jazz Pizzicato (trio) 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 
mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2015 
E. Levin Favorite Classics in simple arrangement for 

button accordion and accordion 

Rostov-na Donu: 

„Feniks“ 

 

2. 2009 
A. Dorenskij Pop-jazz suites for button accordion or 

accordion 

Rostov-na Donu: 

„Feniks“ 

 

3. 2008 French souvenir 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

4. 2008 Not Only Jazz 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

5. 2007 Carnival in Venezia 
Maskva: „Deka-

BC“ 
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6. 2007 European holidays 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

7. 2007 Brazilian Carnival 
Maskva: „Deka-
BC“ 

 

8. 2006 Popular music album by foreign composers „Moon River“  
Maskva: 

 „Kifara“ 

 

9. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Etudes 
Maskva: „Deka-
BC“ 

 

10. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Polyphonic Pieces 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

11. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Pieces 
Maskva: „Deka-
BC“ 

 

12. 2003 
A. Korobeynikov – Pieces for accordion Part 2 “Album 

For Children and Youth” 

Sankt-Peterburg: 

„Compozitor“ 

 

13. 2001 Album For Children „Ship“ 
Sankt-Peterburg: 
„Compozitor“ 

 

14. 1999 V. Burinskas Akordeono ABC 
Vilnius:  

„Vaga“ 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2018 L. ir R. Galliano Complete Accordion Method 
Minnesota: „Hal 

Leonard“ 
 

2. 2006 V. Kaknavičiūtė Ansamblinis grojimas akordeonu 

Klaipėda: 
„Klaipėdos 

universiteto 

leidykla“ 

 

3. 2000 A. Baika Lietuvos akordeono meno raida ir perspektyvos 
Vilnius: 
 LMA 

 

4. 1997 V. Kaknavičiūtė Armonikos tipo instrumentai 

Klaipėda: 

“Klaipėdos 

rytas” 

 

5. 1991 Z. Abromavičiūtė Akordeonisto grojimo įgūdžių ugdymas 
Vilnius: Lietuvos 

konservatorija 
 

6. 1991 V. Burinskas Akordeono pradžiamokslis 
Vilnius:  

„Vaga“ 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ANTRASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS (AKORDEONAS)  

Styginių, pučiamųjų, mušamųjų instrumentų specialybių mokiniams 
 

Dalyko programa 

PRADINIO  muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Pasirenkamasis 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 3 metai (2-4 klasė) 

nuo 1 iki 3 metų 

Dalyko mokymas 0,5 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Akordeono dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti antrojo muzikos 

instrumento (akordeono) muzikavimo žinių ir įgūdžių (Pradinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir suteikti antrojo muzikos 

instrumento (akordeono) muzikavimo patirtį.  Papildomo akordeono dalyko uždaviniai: 1) sudaryti 

galimybes muzikavimą styginiais, pučiamaisiais, mušamaisiais instrumentais pasirinkusiems 

mokiniams pažinti klavišinį muzikos instrumentą (akordeoną); 2) ugdyti mokinių pradinius 

grojimo akordeonu įgūdžius ir atskleisti jo pritaikymo galimybes; 3) skatinti mokinių iniciatyvą ir 

kūrybiškumą. 

Papildomo akordeono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) grojimo antruoju muzikos instrumentu 

(akordeonu) įgūdžių ugdymas; 2) muzikos kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje 

kultūrinėje aplinkoje. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių ugdymas 

Nuostata – įgyti muzikavimo antruoju instrumentu patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą muzikinį kūrinį antruoju instrumentu. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įgyti pradinius grojimo antruoju muzikos 

instrumentu įgūdžius. 

1.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

1.1.2. pažinti atlikimo štrichus; 

1.1.3. suvokti kūrinio tematiką. 

1.2. Perteikti kūrinio nuotaiką. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, emocinę 

būseną. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – siekti pajausti kūrinio keliamas menines emocijas 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti nesudėtingos faktūros muzikos kūrinius 
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Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio stilių, tematiką, turinį. 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas. 2.2.1. Pažinti ir nusakyti dinaminius ženklus; 

2.2.2. apibūdinti ir aptarti savo atliekamo 

kūrinio interpretaciją. 

3. Veiklos sritis – muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose pasirodymuose scenoje 

Esminis gebėjimas – atlikti pasirinktu instrumentu programą koncerte 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio 

taisykles. 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste; 

3.2.2. Sceninės kultūros lavinimas 

3.3. Pritaikyti grojimo antruoju instrumentu 

įgūdžius kitose srityse. 

3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda grojimas antruoju instrumentu. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
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0
,5
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1 - - 2 2 
I pusmetis 

Kontrolinė pamoka  

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka  

2 skirtingo žanro kūriniai 

2-4 1 1 3 1 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 



 

224 

 

Muzikos kūrinių 

atlikimo technikos 

lavinimo pratybos:  

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Minimalus būtinas 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, 

silpni/patenkinami  

taisyklingos 

laikysenos, judesių 

koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Vidutinis instrumento 

ir pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, vidutiniai 

taisyklingos 

laikysenos, rankos 

judesių koordinavimo, 

ritminio tikslumo 

įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

instrumento ir 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų 

pažinimas, taisyklinga 

laikysena, judesių 

koordinavimas, 

ritminis tikslumas 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni/patenkinami 

nesudėtingų muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai muzikos 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

muzikos kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: 

kūrinių viešas 

atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (2 klasė) 
 

Pjesės  

F. Andrijev Pizzicato 

Ž. Armanas Pjesė 

T. Belova Pienė 

V. Burinskas Mažas valsas 

J. Brahms Lopšinė 

L. Kolesov Skaičiuotė 

A. Lopas Naujienos 

K. Solovjov Zylučių valsas 

A. Svinolobov Miške 

G. F. Telemann Allegro 

O. Volkova Voveraitė 

A. Žilinskis Latvių polka 

Etiudai 

A. Dorenskij Etiudas a-moll 

J. Kola Etiudas C-dur 

I. Praisler Etiudas C-dur 

L. Shytte Etiudas a-moll 
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Antri mokymosi metai (3 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

V. Burinskas Lengvos variacijos „Strazdo dainelė“ 

W. Newy Maža siuita akordeonui  (Preliudija, Supynės, Nenaudėlis) 

Polifoniniai kūriniai 

T. Gosek Gavotas G-dur 

A. Stolzel Bure d-moll 

Pjesės 

T. Fallone Miuzetas 

V. Ivanova Rudens dainelė 

U. Jutila Mažasis akordeonistas 

L. Kolesov Mažas fokstrotas 

J. Kolesov Pirmieji žingsniai 

A. Litvinenko Mokykloje 

I. Lysenko Suomių šokis 

V. Ločeris Lėlytė (iš siuitos „Dukrytės žaisliukai) 

A. Ostrovskij Miega stalčiuje žaisliukai 

J. Peshkov Miuzetė 

B. Seveljev Geras draugas 

A. Tichonchuk Polka 

Etiudai 

V. Bakanov Etiudas a-moll 

A. Denisov Etiudas C-dur 

P. Zilcher Etiudas a-moll 

A. Zubarev Etiudas C-dur 

Ansambliai 

V. Burinskas Mažas valsas (duetas) 

T. Kotro Santa Lucia (duetas) 

 

Treti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

H. Rebane Maža siuita (Pasaka, Lietutis, Mažas debesėlis, Į mokyklą) 

V. Richter Mini siuita akordeonui (Prologas, Šokis, Elegija, Basso ostinato) 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Sarabanda B-dur 

J. Pachelbel Kanonas 

Pjesės 

P. Aleksandravičius Lietutis 

V. Bakanov Valsiukas 

H. Eks  Polka 

L. Kolesov Bugi-Bugi 

G. H. Kolz Daina 

G. H. Kolz Old Fashion Jazz 

I. Krieger Menuetas 

M. Monnot Daina Žanui 

W. A. Mozart Arija Es-dur 

J. Peškov Mazurka 

T. Shlunck Nykštukas 

Vokiečių l. šokis Lendleris 

V. Zavalnyj Melodija 

Etiudai 

A. Denisov Etiudas G-dur 

A. Dorenskij Etiudas e-moll 
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Z. Duvernay Etiudas F-dur 

B. Tikhonov Etiudas d-moll 

Ansambliai 

Sh. Brooks Some of These Days (duetas) 

A. Korobeynikov Pajusk ritmą (duetas) 

P. Moria Menuetas (trio) 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

J. Gasior Linksma blusa (variacijos) 

G. Lichuer Rondo 

V. Ločeris Suita „Dukrytės žaisliukai“ 

A. Suchanov Vaikiška siuita Nr. 1 (Lopšinė, Laikas keltis, Mažyli, Nenuorama ir 

mergaitė) 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Preliudija c-moll 

G. F. Handel Sarabanda e-moll 

J. Pachelbel Sarabanda 

Pjesės 

W. F. Bach Menuetas d-moll 

A. Dargomyzhsky Melancholiškas valsas 

E. Derbenko „Pingvinai“ iš ciklo „Jumoreskos“ 

A. Dorenskij Diksas 

L. Kolesov Štrichuotas labirintas 

A. Korchevoj Mažasis virtuozas 

A. Korobeynikov Get a Rhythm 

A. Korobeynikov Little Locomotive from Romashkov 

J. Larcange Tradicinis miuzetas 

M. Legrand Šerburgo skėčiai 

F. Marso Elyzėjaus laukai 

D. Scarlatti Menuetas 

G. Shearing Lopšinė 

Etiudai 

L. Malinovskij Etiudas g-moll 

G. Volfart Etiudas D-dur 

Ansambliai 

A. Korobeynikov Dance of Dolls (duetas) 

D. Kramer Šokantis smuikininkas (duetas) 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2015 
E. Levin Favorite Classics in simple arrangement for 
button accordion and accordion 

Rostov-na Donu: 
„Feniks“ 

 

2. 2009 
A. Dorenskij Pop-jazz suites for button accordion or 

accordion 

Rostov-na Donu: 

„Feniks“ 

 

3. 2008 „French souvenir“ 
Maskva: „Deka-
BC“ 

 

4. 2008 „Not Only Jazz“ 
Maskva: „Deka-

BC“ 
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5. 2007 „Carnival in Venezia“ 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

6. 2007 „European holidays“ 
Maskva: „Deka-
BC“ 

 

7. 2007 „Brazilian Carnival“ 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

8. 2006 Popular music album by foreign composers „Moon River“  Maskva: „Kifara“  

9. 2005 Album for accordion player Nr. 1 „Etudes“  
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

10. 2005 Album for accordion player Nr. 1 „Polyphonic Pieces“ 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

11. 2005 Album for accordion player Nr. 1 „Pieces“ 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

12. 2003 
A. Korobeynikov – Pieces for accordion Part 2 “Album 

For Children and Youth” 

Sankt-Peterburg: 

„Compozitor“ 

 

13. 2001 Album For Children „Ship“ 
Sankt-Peterburg: 

„Compozitor“ 

 

14. 1999 V. Burinskas Akordeono ABC Vilnius: „Vaga“  

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2018 D. Vasauskienė Melodinių bosų ABC 
Šiauliai: 

“Lucilijus” 

 

2. 2018 L. ir R. Galliano Complete Accordion Method“ 
Minnesota: „Hal 

Leonard“ 

 

3. 2006 V. Kaknavičiūtė Ansamblinis grojimas akordeonu 

Klaipėda: 

„Klaipėdos 

universiteto 
leidykla“ 

 

4. 2000 A. Baika Lietuvos akordeono meno raida ir perspektyvos Vilnius: LMA  

5. 1997 V. Kaknavičiūtė Armonikos tipo instrumentai 

Klaipėda: 

“Klaipėdos 
rytas” 

 

6. 1997 
R. Sviackevičius Instrumentavimo akordeonų ansambliams 

ir orkestrams pagrindiniai principai 
Vilnius 

 

7. 1991 Z. Abromavičiūtė Akordeonisto grojimo įgūdžių ugdymas 
Vilnius: Lietuvos 
konservatorija 

 

8. 1991 V. Burinskas Akordeono pradžiamokslis Vilnius: „Vaga“  
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ANTRASIS MUZIKOS INSTRUMENTAS (AKORDEONAS)  

Styginių, pučiamųjų, mušamųjų instrumentų specialybių mokiniams 
 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Pasirenkamasis 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

nuo 1 iki 3 metų 

Dalyko mokymas 0,5 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Akordeono dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Sudaryti sąlygas mokiniams tobulinti grojimo antruoju instrumentu (akordeonu) žinias ir įgūdžius,  

gilinti muzikavimo antruoju muzikos instrumentu patirtį (Pagrindinio muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – plėtoti bendruosius muzikavimo gebėjimus, puoselėjant jų individualumą ir 

prigimtines galias. Papildomo akordeono dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) grojimo akordeonu 

įgūdžių ugdymas; 2) muzikos kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje 

aplinkoje. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – grojimo antruoju muzikos instrumentu įgūdžių formavimas  

Nuostata – įgyti muzikavimo antruoju muzikos instrumentu patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti nesudėtingą muzikinį kūrinį antruoju instrumentu 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įgyti grojimo antruoju muzikos instrumentu 

įgūdžių. 

1.1.1. Nusakyti kūrinio metrą, tempą; 

1.1.2. pažinti atlikimo štrichus; 

1.1.3. suvokti kūrinio tematiką. 

1.2. Perteikti kūrinio nuotaiką. 1.2.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, emocinę 

būseną . 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – siekti pajausti kūrinio keliamas menines emocijas 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti nesudėtingos faktūros muzikos kūrinius  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Žinoti muzikos kalbos elementus. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio stilių, tematiką, turinį. 

2.2. Raiškiai perteikti kūrinių emocijas. 2.2.1. Pažinti ir nusakyti dinaminius ženklus; 

2.2.2. apibūdinti ir aptarti savo atliekamo 

kūrinio interpretaciją. 
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3. Veiklos sritis – muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertuose, pasirodymuose scenoje 

Esminis gebėjimas – koncerte pasirinktu instrumentu atlikti programą  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio 

taisykles. 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste.. 

3.3. Pritaikyti grojimo antruoju instrumentu 

įgūdžius kitose srityse. 

3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda grojimas antruoju instrumentu 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo technikos lavinimo pratybos – instrumento ir pagrindinių garso išgavimo 

būdų pažinimas, taisyklinga laikysena, judesių koordinavimas, kvėpavimas, intonavimas, ritminis 

tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas – nesudėtingų muzikos kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys; 
rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus – 6-10 skirtingo charakterio kūriniai. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 
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5–7 1 1 2 2 
I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2 skirtingo žanro kūriniai 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

2 skirtingo žanro kūriniai 
8 1 1 2 2 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 
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pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Ketvirti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

J. Gasior Linksma blusa (variacijos) 

G. Lichuer Rondo 

Polifoniniai kūriniai 

J. S. Bach Preliudija c-moll 

G. F. Handel Sarabanda e-moll 

Pjesės 

W. F. Bach Menuetas d-moll 

A. Dargomyzhsky Melancholiškas valsas 

E. Derbenko „Pingvinai“ iš ciklo „Jumoreskos“ 

A. Dorenskij Diksas 

L. Kolesov Štrichuotas labirintas 

A. Korobeynikov Get a Rhythm 

J. Larcange Tradicinis miuzetas 

M. Legrand Šerburgo skėčiai 

F. Marso Elyzėjaus laukai 

D. Scarlatti Menuetas 

G. Shearing Lopšinė 

Etiudai 

L. Malinovskij Etiudas g-moll 
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G. Volfart Etiudas D-dur 

Ansambliai 

A. Korobeynikov Dance of Dolls (duetas) 

D. Kramer Šokantis smuikininkas (duetas) 

 

Penkti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

V. Ločeris Suita „Dukrytės žaisliukai“ 

A. Suchanov 
Vaikiška siuita Nr. 1 (Lopšinė, Laikas keltis, Mažyli, Nenuorama ir 

mergaitė) 

Polifoniniai kūriniai 

G. F. Handel Sarabanda d-moll 

L. Malinovskij Pastoralė 

Pjesės 

J. Brahms Vengrų šokis Nr.5 (fragmentas) 

J. Delance Miuzetas 

A. Dorenskij Kantri 

G. Edison Džaivas 

J. Haydn Menuetas C-dur 

D. Kern Dūmas 

A. Korobeynikov Intermezzo “Kinder Surprise” 

L. Mozart Bure 

W. A. Mozart Fragmentas iš Simfonijos Nr. 40 (I dalis) 

B. Tichonov Pertraukoje 

V. Vlasov Tylus kinas 

Etiudai 

H. Eks Etiudas a-moll 

A. Zubarev Etiudas c-moll 

Ansambliai 

G. Giraud Po Paryžiaus dangum (duetas) 

A. Piazzolla Chiquilin de Bachin (kamerinnis ansamblis: akordeonas, smuikas) 

 

Šešti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

A. Dorenskij Siuita „Paskaičiuokime iki penkių“ 

V. Ločeris Sonatina Nr. 2 C-dur 

Polifoniniai kūriniai 

D. Cipoli Fugetė d-moll 

S. Galas Arietta 

Pjesės 

R. Bažilin Cilindras 

A. Dorenskij Fokstrotas 

S. Galas Pasiklydęs miške 

G. Gershwin Plok ritmą 

S. Jankovič Nuotaikoje 

P. Prado Samba „Karamba“ 

A. Rubinštein Melodija 

V. Zavalnij Intermeco 

V. Zavalnij Žvirblis Čikas 

T. Murena Pasadoblis „Adios, Sevilla“ 

Etiudai 

E. Derbenko Etiudas „Tarantella“ 

L. Malinovskij Etiudas g-moll 
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Ansambliai 

A. Villoldo El Cachorrito (kamerinnis ansamblis: akordeonas, smuikas) 

J. Peyronnin Polka fantazija (duetas) 

 

Septinti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Stambios formos kūriniai 

A. Dorenskij Džiazinė siuita (Baladė, Bliuzas, Fokstrotas, Kantri) 

A. Korobeynikov Jazz Divertimento (Swing, Jazz-Waltz, Blues, Charleston) 

Polifoniniai kūriniai 

G. F. Handel Čakona 

J. Švedas Alemanda 

Pjesės 

L. Kolesov Darbšti bitelė 

A. Korobeynikov Čarlstonas 

J. Kwiatkowski Žiemos peizažas 

F. Marso Nostalgija 

B. Tichonov Suomių polka 

B. Veksler Samba 

V. Vlasov Ekspromtas 

Etiudai 

A. Cholminov Etiudas a-moll 

A. Nazarenko Etiudas a-moll 

Ansambliai 

Aranž. V. Bakanov Tarantella 

Aranž. R. Sviackevičius Kubietiškos melodijos (duetas) 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
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. 
N
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L
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m
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2015 
E. Levin Favorite Classics in simple arrangement for 

button accordion and accordion 

Rostov-na Donu: 

„Feniks“ 

 

2. 2009 
A. Dorenskij Pop-jazz suites for button accordion or 

accordion 

Rostov-na Donu: 

„Feniks“ 

 

3. 2008 French souvenir 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

4. 2008 Not Only Jazz 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

5. 2007 Carnival in Venezia 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

6. 2007 European holidays 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

7. 2007 Brazilian Carnival 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

8. 2006 Popular music album by foreign composers „Moon River“  
Maskva: 

 „Kifara“ 

 

9. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Etudes 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

10. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Polyphonic Pieces 
Maskva: „Deka-

BC“ 
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11. 2005 Album for accordion player Nr. 1 Pieces 
Maskva: „Deka-

BC“ 

 

12. 2003 
A. Korobeynikov – Pieces for accordion Part 2 “Album 
For Children and Youth” 

Sankt-Peterburg: 
„Compozitor“ 

 

13. 2001 Album For Children „Ship“ 
Sankt-Peterburg: 

„Compozitor“ 

 

14. 1991 V. Burinskas Akordeono ABC 
Vilnius:  
„Vaga“ 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2018 L. ir R. Galliano Complete Accordion Method“ 
Minnesota: „Hal 

Leonard“ 

 

2. 2006 V. Kaknavičiūtė Ansamblinis grojimas akordeonu 

Klaipėda: 

„Klaipėdos 

universiteto 
leidykla“ 

 

3. 2000 A. Baika Lietuvos akordeono meno raida ir perspektyvos Vilnius: LMA  

4. 1999 V. Burinskas Akordeono ABC Vilnius: „Vaga“  

5. 1997 V. Kaknavičiūtė Armonikos tipo instrumentai 
Klaipėda: 
“Klaipėdos 

rytas” 

 

6. 1997 
R. Sviackevičius Instrumentavimo akordeonų ansambliams 

ir orkestrams pagrindiniai principai 
Vilnius 

 

7. 1991 Z. Abromavičiūtė Akordeonisto grojimo įgūdžių ugdymas 
Vilnius: Lietuvos 

konservatorija 

 

8. 1991 V. Burinskas Akordeono pradžiamokslis Vilnius: „Vaga“  
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

CHORAS  

Chorinio dainavimo specialybė 

 

Dalyko programa 

PRADINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (1-4 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Chorinio dainavimo dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Sudaryti sąlygas mokiniams tobulinti vokalinius gebėjimus ir įgyti pradinių chorinio dainavimo 

žinių ir įgūdžių (Pradinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį 

ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį. Choro dalyko uždaviniai: a) sudaryti galimybes 

instrumentinį muzikavimą pasirinkusiems mokiniams lavinti vokalinio muzikavimo gebėjimus; b) 

pažinti chorinių kūrinių repertuarą ir formuoti chorinio dainavimo įgūdžius; c) ugdyti mokinių 

artistiškumą ir ansambliškumą, didinti sceninės kultūros patirtį; d) skatinti mokinius kūrybiškai 

pritaikyti kitų dalykų pamokose įgytas žinias ir gebėjimus. 

Choro dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) chorinio dainavimo įgūdžių formavimas; 2) chorinių 

kūrinių interpretavimas; 3) atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Mokiniai mokomi 

taisyklingos laikysenos, kvėpavimo,  kantileniško dainavimo bei tikslaus  intonavimo,  skaitymo iš 

natų, raiškaus artikuliavimo.  Jie susipažįsta su dinamikos ir garso spalvos išgavimo niuansais,  

įgyja dvibalsio dainavimo įgūdžių, palaipsniui atlieka vis sudėtingesnį repertuarą. Pamokose 

taikomi aktyvieji mokymosi metodai, kurie atitinka ugdytinių raidos ypatumus, gebėjimus bei 

poreikius.  Mokiniai rengiami sceniniams pasirodymams: dalyvauti klasės, mokyklos koncertuose 

ir kituose kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, festivaliuose bei konkursuose. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – chorinio dainavimo įgūdžių formavimas  

Nuostata – įgyti vokalinio muzikavimo patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti jaunučių choro repertuaro kūrinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Formuoti taisyklingą kvėpavimą ir tobulinti 

vokalinius įgūdžius. 

1.1.1. Pademonstruoti taisyklingo kvėpavimo ir 

garso formavimo ypatumus ir garso išgavimo 

būdus; 

1.2. Dainuojant taisyklingai atlikti muzikos 

kalbos elementus. 

1.2.1. atpažinti ir nusakyti muzikos kalbos 

elementus ir išraiškos priemones. 
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2. Veiklos sritis – chorinių kūrinių interpretavimas 

Nuostata – atskleisti chorinio kūrinio interpretacinį sumanymą 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti jaunučių choro repertuaro kūrinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

 2.1. Stilingai atlikti chorinės muzikos kūrinį. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, stiliaus ir 

žanro ypatumus; 

2.2. Perteikti muzikos kūrinio charakterį. 2.2.1. apibūdinti kūrinio nuotaiką ir dinamiką 

3. Veiklos sritis – atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – parengti koncertinę programą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio 

taisykles. 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 
3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste; 

3.2.2. žinoti sceninės kultūros reikalavimus. 

3.3. Pritaikyti dainavimo įgūdžius kitose srityse. 3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda dainavimas. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Chorinio dainavimo įgūdžių formavimas – dainavimo technikos lavinimo pratybos; 

chorinių kūrinių interpretavimas – nesudėtingų chorinių kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – chorinių kūrinių viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 
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Užduočių skaičius per mokymosi metus 
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1 - - 1-2 2-4 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 

 

2-4 1–2 1–2 1-2 2-4 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 

II pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

Akademinis koncertas 



 

236 

 

2-3 skirtingo charakterio 

kūriniai 

 

Kontrolinės užduotys 

 Mokymosi metai 

1 2 3 4 

Vienbalsės 

dainos 

Dainavimas su 

instrumento 

pritarimu 

 Dainavimas su 

akompanimentu 

Dainavimas su 

akompanimentu 

Dainavimas su 

akompanimentu 

Dvibalsės 

dainos 

 Chorinių partijų 

dainavimas 

grojant du  balsus 

 

Chorinių partijų 

dainavimas 

grojant skirtingą 

balsą 

 

Chorinių partijų 

dainavimas 

grojant skirtingą 

balsą 

 

Kanonas   Dvibalsis Tribalsis 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Chorinio dainavimo 

įgūdžių formavimas 

– dainavimo technikos 

lavinimo pratybos 

Silpni ir patenkinami 

chorinio dainavimo 

įgūdžiai 

Vidutiniai chorinio 

dainavimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

chorinio dainavimo 

įgūdžiai 

Chorinių kūrinių 

interpretavimas – 

nesudėtingų chorinių 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpni ir patenkinami 

nesudėtingų chorinių 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai 

nesudėtingų chorinių 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

nesudėtingų chorinių 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai   

Muzikinė atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje aplinkoje 

– chorinių kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni ir patenkinami 

chorinių kūrinių viešo 

atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Vidutiniai chorinių 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

chorinių kūrinių viešo 

atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 
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REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Dalyko turinys Repertuaras 

Chorinio dainavimo įgūdžių 

formavimas – dainavimo 
technikos lavinimo pratybos 

Parengiamieji dainavimo (prasidainavimo) pratimai  

Chorinių kūrinių 

interpretavimas – nesudėtingų 

chorinių kūrinių formų 
pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano apibūdinimas 

ir atlikimas 

Harmonizuotos (vienbalsės) lietuvių liaudies dainos 

A. Bražinskas  „Saulė sodą sodina“, „Skrenda uodas į mišką“ 

B. Dvariono lietuvių liaudies dainos 

O. Narbutaitė „Bitė ritė baltaragė“, „Ėde karvė šieną“ 

Originalios (vienbalsės) šiuolaikinių kompozitorių dainos 

I. Šeduikienė „Labas man ir tau“ , „Kam ko reikia“   

A.Klova „Gimtinės delne“ 

N. Kavaliauskaitės  “Nusilipdėm besmegenį“ 

G. Abariaus  „Jonvabalis“ 

M. Noviko „Dainelė tėčiui“ 

T. Leiburo  „Žiogas“ 

J. Cechanovičius „Vaiduoklio dainelė“ 

I. Šeduikienė „ Sveikinu mamą“ 

G. Savinienės „Pirmas sniegas“ 
I. Mažuikaitė „Su daina ir šypsena“, „Vaikšto mėnuo“, „ Leidžiasi baltos 

Kalėdos“, „Viduržiemis“, „Ačiū tau“ 

 

Antri–ketvirti mokymosi metai (2-4 klasė) 
 

Dalyko turinys Repertuaras 

Chorinio dainavimo įgūdžių 
formavimas – dainavimo 

technikos lavinimo pratybos 

Parengiamieji dainavimo (prasidainavimo) pratimai, vokalizai 
N. Sinkevičiūtė „Intervalų siuita“ 

Chorinių kūrinių 

interpretavimas – nesudėtingų 
chorinių kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 
dinaminio plano apibūdinimas 

ir atlikimas 

Polifoniniai dvibalsiai kanonai 

Oi tu strazde strazdeli“, „Augo putins su šermukšniu“, „Muzikantai“ 
vokiečių liaudies daina, „Kregždutės“ 

Polifoniniai tribalsiai kanonai 

„Calypso“, vokiečių liaudies daina „Pavasaris“ 

Stambios formos kūriniai 

J. Johnson „Pie Jesu“ 

S. Allbreht „Clap your hands“(„Ramkom plok“) 

D. Zvonkus „Šoks suktinį Europa“ 

M. Hayes „Cold snap”- “Šalta nosis“ 

 

Originalios šiuolaikinių kompozitorių dainos 

I. Šeduikienė “Nupiešiu Lietuvą” 

S. Tamašauskaitė „ Kalėdos“, „Mamos šiluma“ 

R. Šerkšnytės „Natos“ 

R. Lingė „Pusnynų pasaka“ 

I. Mažuikaitė „Nupiešiu“, „Aš ateinu mamyte“ 
E. Staišiūnienė „Besmegenis“ 

G. Pauliukevičiūtė-Dabulskienė „Muzika“ 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2018 S. Tamašauskaitė, J. Elekšis Dangaus vidury“ Jusida 1 

2. 2017 V. Miškinis Padainuosim pasakėlę 
Vilnius: Baltijos 

kopija 
1 

3. 2017 O. Narbutaitė Du kart du 

Lietuvos muzikos 

informacijos 

centras 

1 

4. 2017 O. Narbutaitė Vasara 
Lietuvos muzikos 
informacijos 

centras 

1 

5. 2017 
S. Tamašauskaitė Gintaro karoliai dainelių rinkinys 
vaikams  

Lietuvos muzikų 
sąjunga 

1 

6. 2015 I. Mažuikaitė Padovanok svajonę   

7. 2013 D. O. Girdzijauskienė Ryto saulė  1 

8. 2009 Nuskambėjo keliai Sud. R. Kondrotas 

LR ŠMM, 

Nacionalinė 
M.K.Čiurlionio 

menų mokykla 

 

9. 2008 
K. Vasiliauskaitė Kalėdų žvaigždelė giesmės vaikams ir 

jaunimui  

UAB „Biznio 
mašinų 

kompanija“ 

1 

10. 2008 V. J. Lygutas Švelnukų šaly miuziklas  Lucilijus 1 

11. 2008 
Pasaulio tautų liaudies dainos vaikams Sud. J.Sukovienė, 
Kr. Beliauskaja 

UAB Ciklonas 
Vilnius 

1 

12. 2015 N. Sinkevičiūtė Intervalų siuita 

Klaipėdos 

universiteto 

leidykla 

 

13. 2003 I. Mažuikaitė Varpelis vėl kviečia Kaunas „Aušra“  

14. 2015 I. Šeduikienė Smuiko raktelis Lietuvos kūrėjai  

15. 2003 V. J. Lygutas Į užburtą šalį  1 

16. 2002 Kuprys Ir mažiems ir dideliems I d.  
Šiaurės Lietuva 
leidykla 

1 

17. 2001 N. Valinskienė Atnešk man rytą 
Ukmergė: Valdo 

leidykla 
1 

18. 2001 N. Kavaliauskaitė Mašinėlė raudona Šiauliai 1 

19. 2000 V. Šeiniauskas Gimtinės spalvos 
Šiaulių 
universiteto 

leidykla 

1 

20. 2000 G. Savinienė Teka saulelė 
Vilnius: Lietuvos 
kompozitorių 

sąjunga 

1 

21. 1999 Z. Bružaitė Bus ruduo dainos jaunučių chorams  Tobulas garsas  

22. 1999 V. J. Lygutas Džiaugsmo šventė  
AB Šiaulių 
knygrišykla 

1 

23. 1999 A. Bražinskas, R. Skučaitė Kalėdos,kalėdos Vilnius: Vaga 1 

24. 1999 A. Mikulskis Dainuojanti jaunystė 

Baltijos spaudos 

ir prekybos 
bendrovė 

1 
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25. 1996 G. Savinienė Mano pasaulis 
Vilnius: Leidybos 

centras 
1 

26. 1995 S. Juškus „Dainos Lietuvai“  Vilnius: Asveja  1 

27. 1993 Rudenėlis kloniais bėga IV rinkinys 
Lietuvos muzikų 

draugija  
1 

28. 1992 A. Bražinskas Saulė sodų sodina 
Lietuvos muzikų 

draugija  
1 

29. 1977 A. Bražinskas, J. Strielkūnas Šakar Makar Vilnius: Vaga 1 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2017 

Girdzijauskienė, R., Jankevičienė, Ž., Rimkutė-Jankuvienė, 

S. (sud.) Dainavimas be sienų. Vokalinio ugdymo tradicijos 
ir inovacijos 

Klaipėda: KU 

leidykla 
 

2. 2006 
Welch G. F. Singing and Vocal Development. The Child as 

Musician. A Handbook of Musical Development  

New York: 

Oxford 

University Press 

 

3. 2002 

R. Parucutt, G. E. McPherson (Eds). The Science and 

Psychology of Music Performance. Creative Strategies for 

Teaching and Learning 

Oxford: Oxford 
University Press 

 

4. 2001 

Pečeliūnas R. Vaikų vokalinės kultūros ugdymo 

popamokiniu metu optimizavimas: daktaro disertacijos 

santrauka: socialiniai mokslai,  edukologija (07 S) 

Šiaulių 

universiteto 

leidykla 

 

5. 2001 
Valeikienė V. (2001). Vokalo pratybos vaikų ir jaunimo 
chorams 

Vilnius: 
Saulabrolis 

 

6.  
http://lt.scorser.com/S/Muzikin%C4%97s+natos/Pratimai+

Dainavimo/-1/1.html 
  

7.  https://www.musicnotes.com/choral/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lt.scorser.com/S/Muzikin%C4%97s+natos/Pratimai+Dainavimo/-1/1.html
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https://www.musicnotes.com/choral/
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

CHORAS  

Chorinio dainavimo specialybė 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015) 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 4 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Chorinio dainavimo dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Tobulinti vokalinius gebėjimus ir padėti mokiniams įgyti chorinio dainavimo žinių ir įgūdžių 

(Pagrindinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 2015). 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemiškai plėtoti mokinio  prigimtinius bendruosius 

Dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką muzikinį 

ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį.   

Uždaviniai: 1) sudaryti galimybes instrumentinį muzikavimą pasirinkusiems mokiniams lavinti 

vokalinio muzikavimo gebėjimus; 2) pažinti chorinių kūrinių repertuarą ir formuoti chorinio 

dainavimo įgūdžius; 3) ugdyti artistiškumą ir ansamblio pojūtį, kaupti sceninės kultūros patirtį; 4) 

skatinti kūrybiškai pritaikyti kitų dalykų pamokose įgytas žinias ir gebėjimus. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – chorinio dainavimo technikos lavinimas  

Nuostata – įgyti vokalinio muzikavimo patirties 

Esminis gebėjimas – atlikti jaunių choro repertuaro kūrinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Formuoti taisyklingą kvėpavimą ir tobulinti 

vokalinius įgūdžius. 

1.1.1. Pademonstruoti taisyklingo kvėpavimo ir 

garso formavimo ypatumus ir garso išgavimo 

būdus. 

1.2. Dainuojant taisyklingai atlikti muzikos 

kalbos elementus. 

1.2.1. Pažinti ir nusakyti muzikos kalbos 

elementus ir išraiškos priemones. 

2. Veiklos sritis – chorinių kūrinių interpretavimas 

Nuostata – atskleisti chorinio kūrinio interpretacinį sumanymą 

Esminis gebėjimas – išraiškingai interpretuoti jaunių choro repertuaro kūrinius  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Stilingai atlikti chorinės muzikos kūrinį. 2.1.1. Apibūdinti kūrinio tematiką, stiliaus ir 

žanro ypatumus. 

2.2. Perteikti muzikos kūrinio charakterį. 2.2.1. Apibūdinti kūrinio nuotaiką, dinamiką. 
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3. Veiklos sritis – atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – parengti koncertinę programą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Kultūringai elgtis scenoje. 3.1.1. Suvokti atlikėjo sceninio elgesio 

taisykles. 

3.2. Dalyvauti mokyklos muzikiniuose 

renginiuose. 

3.2.1. Koncertuoti mokykloje, mieste; 

3.2.2. žinoti sceninės kultūros reikalavimus. 

3.3. Pritaikyti dainavimo įgūdžius kitose srityse. 3.3.1. Nurodyti, kurioms pamokoms pasiruošti 

padeda dainavimas. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Chorinio dainavimo įgūdžių formavimas – dainavimo technikos lavinimo pratybos; 

chorinių kūrinių interpretavimas – nesudėtingų chorinių kūrinių formų pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje – chorinių kūrinių viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės patirties pradmenys. 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų patikrinimo 

(vertinimo) formos 

S
ta

m
b
io

s 

fo
rm

o
s 

k
ū
ri

n
ia

i 

P
o
li

fo
n
in

ia
i 

k
ū
ri

n
ia

i 

D
ai

n
o
s 

V
o
k
al

iz
ai

 

C
h
o
ra

s 

4
 s

a
v
. 

v
a
l.

 

5-7 2 3 2-6 1-4 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo charakterio kūriniai 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo charakterio kūriniai 

8 2 3 2-6 1-4 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo charakterio kūriniai 

II pusmetis 

Baigiamasis egzaminas 

2-3 skirtingo charakterio 

kūriniai 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20%), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 
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Chorinio dainavimo 

įgūdžių formavimas 

– dainavimo technikos 

lavinimo pratybos 

Silpni ir patenkinami 

chorinio dainavimo 

įgūdžiai 

Vidutiniai chorinio 

dainavimo įgūdžiai  

Labai geri ir puikūs 

chorinio dainavimo 

įgūdžiai  

Chorinių kūrinių 

interpretavimas –  

nesudėtingų chorinių 

kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimas ir 

atlikimas 

Silpnior patenkinami 

nesudėtingų chorinių 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Vidutiniai chorinių 

kūrinių formų 

pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs  

chorinių kūrinių 

formų pagrindinių 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo įgūdžiai 

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje aplinkoje 

– chorinių kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, sceninės 

patirties pradmenys 

Silpni ir patenkinami 

chorinių kūrinių viešo 

atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

Vidutiniai chorinių 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties pradmenys 

Labai geri ir puikūs 

chorinių kūrinių viešo 

atlikimo ir 

įsivertinimo įgūdžiai, 

sceninės patirties 

pradmenys 

 
 

REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Dalyko turinys Repertuaras 

Chorinio dainavimo įgūdžių 

formavimas – dainavimo 

technikos lavinimo pratybos 

Parengiamieji prasidainavimo ir kvėpavimo pratimai 

N. Sinkevičiūtė Intervalų siuita 

J. Tamulionis Greitakalbės lietuvių l. žodžiais: Virvė virvelė, Geri vyrai, 
Rats ratą vytų 

G. Zeidler Vokalizė c-moll 

Harmonizuotos lietuvių laudies dainos 

J. Tamulionis Šarkela Varnela (a capella) 

G. Kalinas (aranž.) Lek, Gervele 

G. Kalinas (aranž.) Oi tu Ieva, Ievuže 

M. K. Čiurlionis harm.l. liaudies daina Oi giria, giria (acapella) 

M. K. Čiurlionis harm.l.liaudies daina Oi lekia, lekia 

Šiuolaikinių kompozitorių dainos 

G. Pauliukevičiūtė-Dubulskienė Muzika 

J. North Linksmoji muzikos pamoka 

R. Rodgers My Favorite Things (aranž.R.Kryževičienė) 

G. Abarius Žiemos kelias 

J. Gruber Tyli Naktis 

 Pop-klasika 

W.A.Mozart Ave Verum 

 

Šešti – aštunti mokymosi metai (6-8 klasė) 
 

Dalyko turinys Repertuaras 

Chorinio dainavimo įgūdžių 

formavimas – dainavimo 
technikos lavinimo pratybos 

Parengiamieji prasidainavimo ir kvėpavimo pratimai 

N. Sinkevičiūtė Intervalų siuita 

J. Tamulionis Greitakalbės lietuvių l. žodžiais: Virvė virvelė, Geri vyrai, 
Rats ratą vytų 
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P. Matata Mozart Warm – up in gee (tribalsis) 

G. Zeidler Vokalizė c-moll 

Škotų baladė Greensleevs 

S. Januška 12 džiazinių etiudų nr.1. nr. 2 

G. Concone Vokalizė B-dur 

J. Rimon Džiazinis pratimas F-dur 

W. A. Mozart  Modifikuotas fragmentas iš Simfonijos Nr. 40 g-moll (aranž. 

R.Kryževičienė) 

Chorinių kūrinių 

interpretavimas –  nesudėtingų 

chorinių kūrinių formų 
pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano apibūdinimas 

ir atlikimas 

Lietuvių kompozitorių dainos 

V. Kernagis Baltas Paukštis (aranž.V.Miškinis) 

O. Vyšniauskas Mama, pakylėk ligi dangaus (aranž. L.Abarius) 

M. Vaitkevičius Senieji Vilniaus Stogai (aranž. G. Lingė) 

G. Paškevičius Šiam pasauly (aranž.chorui R.Mitkus) 

M. Novikas dainų popuri: Gera, Dainuokim po du! 

Aranž. B. Balakauskaitė Lietuvių liaudies dainų pynė 

Leiburas, žodžiai V. Kernagio, P. Širvio, D. Teišerskytės Vilniaus Mozaika 

A. Kulikauskas, aranž.chorui R. Katinas, D. Pulausko klavyras  Gintarai“ 

V. Kernagis, žodžiai D. Saukaitytės Milžinai 

Pop-klasika 

L. Cohen Hallelujah 

M. D. Leontovich Carol of the Bells 

G.F. Handel Joy to the World! 

Zacar When a Child is born / Vilties Žvaigždė (aranž.chorui  

R. Kryževičienė) 

L.van Beethoven Odė Džiaugsmui! 

A.L.Weber Memory (aranž. R. Kryževičienė) 

Polifoniniai kūriniai 

J. Rutter The Lord, bless You and keep You 

M. Hayes Cantate Domino 

V. C. Johnson African Noel 

Patriotinės dainos 

G. Jautakaitė Viešpaties Lelija 

E. Masytė Laisvė 

G. Paškevičius Mano kraštas 

Bjelle ir Peru Brolužis 

V. Kernagis, žodžiai S.Neries ir J.Erlicko Mūsų dienos kaip šventė 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 
bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2018 S. Januška 12 džiazinių etiudių vokalistams 

Klaipėdos 

universiteto 

leidykla 

1 

2. 2018 S. Januška 24 svingo pratimai džiazo vokalui 
Klaipėdos 
universiteto 

leidykla 

1 

3. 2016 2016 metų Moksleivių dainų šventė Tu mums viena   

4. 2015 N. Sinkevičienė Intervalų suita 
Klaipėdos 
Universiteto 

leidykla 

1 
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5. 2015 
M. Novikas  Lyrinių estradinių dainų rinkinys Žalioj 

stotelėje 

Leidykla 

„Gelmės“ 
 

6. 2014 G. Kalinas Tykus Vakaras 
Leidykla 
„Lucilijus“ 

 

7. 2006 
Welch G.F. Singing and Vocal Development. The Child as 

Musician. A Handbook of Musical Development 

New York: 

Oxford 
University Press 

 

8. 2005 N.Averina Kompozitoriai klasikai: „Kalėdinis koncertas 

Leidykla 

„Muzika“, 

Maskva 

1 

9. 2004 2005 metų Lietuvos moksleivių dainų šventės repertuaras 

Lietuvos 

Respublikos 

Švietimo ir 

mokslo 
ministerija 

1 

10. 2004  A. Aleksejava Chorai bisui- amerikietiškas sąsiuvinis nr.1 

Muzikos 

leidykla, Sankt-
Peterburgas 

1 

11. 2002 A.Dikčius, J. Vaišvilienė, E. Velička Mano muzika „Alma Littera“ 1 

12. 2002 2002 metų pasaulio lietuvių dainų šventė 
Lietuvos liaudies 

kultūros centras 
1 

13. 1992 Oxford Choral Songs 
Oxford 
University Press 

 

14. 1959 R. Rodgers, O. Hammerstein The Sound of Music 

609 Fifth 

Avenue, New 
York 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2006 
Welch G. F. Singing and Vocal Development. The Child as 

Musician. A Handbook of Musical Development  

New York: 

Oxford 
University Press 

 

2. 2002 

R. Parucutt, G. E. McPherson (Eds). The Science and 

Psychology of Music Performance. Creative Strategies for 

Teaching and Learning 

Oxford: Oxford 
University Press 

 

3. 2001 

Pečeliūnas R. Vaikų vokalinės kultūros ugdymo 

popamokiniu metu optimizavimas: daktaro disertacijos 

santrauka: socialiniai mokslai,  edukologija (07 S) 

Šiaulių 

universiteto 

leidykla 

 

4.  
http://lt.scorser.com/S/Muzikin%C4%97s+natos/Pratimai+
Dainavimo/-1/1.html 

  

5.  https://www.musicnotes.com/choral/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lt.scorser.com/S/Muzikin%C4%97s+natos/Pratimai+Dainavimo/-1/1.html
http://lt.scorser.com/S/Muzikin%C4%97s+natos/Pratimai+Dainavimo/-1/1.html
https://www.musicnotes.com/choral/
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

BALSO LAVINIMAS 

Chorinio dainavimo specialybės mokiniams 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU). 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (5–8 klasė) 

Dalyko mokymas 0,5 valandos per savaitę 

Užsiėmimo forma Individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Chorinio dainavimo dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti muzikavimo 

žinių ir įgūdžių, kurių reikia kūrybiškumui atsiskleisti (Pagrindinio  muzikos formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa, 2015).   

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – tobulinti mokinio vokalinio muzikavimo įgūdžius.  

Dalyko uždaviniai: 1) gilinti muzikinius gebėjimus ir kūrybiškumą; 2) tobulinti vokalo  valdymo 

įgūdžius, muzikinės kalbos vartojimą; 3) skatinti emocinius, kūrybinius išgyvenimus ir aktyvų 

dalyvavimą muzikinėje veikloje. 

Balso lavinimo dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) muzikavimo technikos įvaldymas; 2) muzikos 

kūrinių interpretavimas; 3) muzikinė raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – muzikavimo technikos įvaldymas  

Nuostata – tobulinti muzikos kūrinių atlikimo gebėjimus  

Esminis gebėjimas – tobulinti atlikimo techniką, atliekant vis sudėtingesnį repertuarą 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Atlikti sudėtingesnius muzikinius kūrinius. 1.1.1. Tikslingai vartoti ir paaiškinti muzikos 

kalbos priemones; 

1.1.2. naudoti teisingą aplikatūrą, alteraciją, 

galėti paaiškinti nuorodas; 

1.1.3. įvardyti kūrinio formos elementus. 

1.2. Tobulinti garso išgavimo įgūdžius. 1.2.1. Naudoti ir gebėti paaiškinti garso 

išgavimo būdus; 

1.2.2. naudoti ir gebėti paaiškinti muzikos 

instrumento ar balso galimybes formuojant 

kokybišką garsą. 

2. Veiklos sritis – muzikos kūrinių interpretavimas 

Nuostata – suprasti ir išraiškingai atlikti sudėtingesnį muzikinį tekstą 
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Esminis gebėjimas – atliekant kūrinį taikyti muzikos kūrinių atskleidimo išraiškos priemones  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Išraiškingai atlikti skirtingų žanrų kūrinius. 2.1.1. Atpažinti ir nustatyti kūrinių žanrą, 

tinkamai jį interpretuoti; 

2.1.2. apibūdinti atliekamo kūrinio formą; 

2.1.3. stengtis kuo tiksliau atlikti kūrinio 

faktūros reikalavimus (ritmas, garsas, štrichai); 

2.1.4. apibūdinti ir perteikti atliekamų kūrinių 

emocijas 

2.1.5. demons;truoti kūrybiškumą, savarankišką 

mąstymą, sprendžiant kylančius meninius 

uždavinius. 

2.2. Lavinti skaitymo iš lapo įgūdžius. 2.2.1. Savarankiškai analizuoti ir atlikti 

nežinomą muzikinį tekstą. 

2.3. Improvizuoti ir kurti muzikines 

kompozicijas. 

2.3.1. Žinoti improvizavimo ir komponavimo 

principus; 

2.3.2. išskirti muzikos kūrimo priemones ir 

būdus; 

2.3.3. pristatyti savo kūrybinę idėją ir jai 

įgyvendinti pasirinktas muzikos išraiškos 

priemones; 

2.3.4. Gebėti užrašyti ir viešai atlikti savo kūrinį. 

3. Veiklos sritis – muzikinė atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

Nuostata – dalyvauti koncertinėje veikloje 

Esminis gebėjimas – viešai atlikti muzikinius kūrinius klausytojams 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Dalyvauti mokyklos koncertuose ir kituose 

kultūriniuose muzikiniuose renginiuose, 

festivaliuose, konkursuose ir kt. 

 

3.1.1. Atlikti pasirinktą ar numatytą programą 

mokyklos ar miesto (rajono) renginiuose; 

3.1.2. tinkamai elgtis scenoje; 

3.1.3. žinoti konkursų, festivalių paskirtį, 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

3.2. Vertinti savo ir kitų pasirodymus. 3.2.1. Sugebėti apibūdinti ir vertinti savo ar 

draugų atlikimą (išskiriant privalumus ir 

trūkumus); 

3.2.2. žinoti, stebėti ir vertinti aplinkoje 

vykstančius muzikinius reiškinius. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Muzikos kūrinių atlikimo įgūdžių tobulinimas: pagrindiniai garso išgavimo būdai, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas; 

muzikos kūrinių interpretavimas: sudėtingesnių muzikos kūrinių formų sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio plano apibūdinimas ir atlikimas, skaitymo iš lapo įgūdžių lavinimas, 

improvizacinių gebėjimų ugdymas; 

muzikos atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje: kūrinių viešas atlikimas ir įsivertinimas, 

kitų atlikėjų vertinimas, sceninės patirties kaupimas. 

 

Rekomenduojamas kūrinių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 Kūrinių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų patikrinimo 

(vertinimo) formos 
Vokalizės 

Liaudies 

dainos 

Originalios 

dainos 
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5–8 1-2 1-2 1-2 

I pusmetis 

Akademinis koncertas 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 
II pusmetis 

Egzaminas 

2 skirtingo charakterio 

kūriniai 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas: 

pagrindiniai garso 

išgavimo būdai, 

kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis 

tikslumas 

Minimalus būtinas 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

silpni/patenkinami  

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Vidutinis muzikos 

kūrinių atlikimo 

įgūdžių tobulinimas, 

vidutiniai pagrindinių 

garso išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Labai geras ir puikus 

muzikos kūrinių 

atlikimo įgūdžių 

tobulinimas, 

pagrindinių garso 

išgavimo būdų, 

kvėpavimo, 

intonavimo, ritminio 

tikslumo įgūdžiai 

Muzikos kūrinių 

interpretavimas: 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimas ir 

atlikimas, skaitymo iš 

lapo įgūdžių 

lavinimas, 

improvizacinių 

gebėjimų ugdymas 

Silpni/patenkinami 

sudėtingesnių muzikos 

kūrinių formų 

sintaksinių elementų, 

nuotaikos, dinaminio 

plano apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Vidutiniai 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sudėtingesnių 

muzikos kūrinių 

formų sintaksinių 

elementų, nuotaikos, 

dinaminio plano 

apibūdinimo ir 

atlikimo, skaitymo iš 

natų, improvizacinių 

gebėjimų įgūdžiai   

Muzikos atlikėjo 

raiška socialinėje 

kultūrinėje 

aplinkoje: kūrinių 

viešas atlikimas ir 

įsivertinimas, kitų 

atlikėjų vertinimas, 

sceninės patirties 

kaupimas 

Silpni/patenkinami 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Vidutiniai kūrinių 

viešo atlikimo ir 

įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 

 

Labai geri ir puikūs 

kūrinių viešo atlikimo 

ir įsivertinimo, kitų 

atlikėjų vertinimo 

įgūdžiai, sceninės 

patirties kaupimas 
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REKOMENDUOJAMAS REPERTUARAS 
 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Parengiamieji dainavimo pratimai. Vokalizės 

F. Abt Vokalizės 

J. M. North Vokalizės 

H. Panovka Vokalizės 

Liaudies dainos a capella 

Lietuvių liaudies daina Lėk gervele 

Lietuvių liaudies daina  Auga obelėlė 

Lietuvių liaudies daina Plaukia antelė 

Lietuvių liaudies daina Aš eičiau namo 

Lietuvių liaudies daina Kada noriu verki 

Lietuvių liaudies daina Kur žalias šila 

Originalios dainos 

B. Balakauskienė  
ž. P. Drevinio 

Pavasario spalvos 

B. Balakauskienė,  

ž. R. Skučaitės 

Jie 

Z. Bružaitės  
ž. V. Palčinskaitės 

Pūga 

I. Mažuikaitė  

ž. V. Laužiko 

Viduržiemis 

V. Miškinis  
ž. A. Puišytės 

Ciklas balsui „Viskas apie žiemą“ 

G. Savinienė  

ž. J. Degutytės 

Kelkis mano žeme 

S. Tamašauskaitė Kalėdos 

 

Šešti mokymosi metai (6 klasė) 
 

Parengiamieji dainavimo pratimai. Vokalizės 

F.Abt Vokalizės 

H. Panofka Vokalizės 

I. Vilinskaja Vokalizės 

Liaudies dainos 

Lietuvių liaudies daina 

aranž.J. Cechanovičius 

Augin tėvelis 

Lietuvių liaudies daina 
harm. A. Bražinsko 

Pro vario vartužėlius 

Lietuvių liaudies daina 

harm. A.Bražinsko 

Oi tu, sakal 

Lietuvių liaudies daina 
harm. A. Jegelevičiaus 

Jau saulutė leidžias  

Lietuvių liaudies daina 

Harm. B. Tamošaičio 

Sėdžiu po langeliu 

Originalios dainos 

J. Cechanovičius  

ž. A. Karosaitės 

Kalėdų ankstų rytą 

R. Kauneckaitė 

ž. M. Vainilaičio 

Drugelis 

R. Martinkėnas,  

ž. P. Stančikaitės 

Baltoji Pasaka 

G. Savinienė  Tulpė 
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ž. P. Raščiaus 

A. Šenderovas  

ž. S. Gedos 

Gera būtų 

S. Tamašauskaitė Liepa 

T. Cottrau Santa Luci 

F. Bernard Walking in a winter wonderland 

G.A.Grant-Schaefer The sandman 

C. Reinecke Ein Räppchen zum Reiten 

B. Thiele What a wonderful world 

 

Septinti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Parengiamieji dainavimo pratimai. Vokalizės 

M. Marchesi Vokalizės 

H. Panofka Vokalizės 

G. Zeidler Vokalizės 

Liaudies dainos 

Lietuvių liaudies daina 
Harm. A. Bražinsko 

Tėvulio dvare Ievarėlis 

V. Mažintaitės  

ž. K. Kubilinsko 

Žalia 

Lietuvių liaudies daina 
aranž. G. Kalino 

Per tamsią naktelę 

Lietuvių liaudies daina 

aranž. G. Kalino 

Oi tu Ieva, Ievuže 

Lietuvių liaudies daina 
harm. E. Gailevičius 

Ant tėvelio dvaro 

Originalios dainos  

L. Abaris 

Ž. J. Erlicko 

Širdis 

L. Abarius,  

ž. R. Skučaitės 

Tyla 

V. Bartulis, 

 ž. M. Katiliūtės 

Muzika 

T. Leiburas,  

ž. G. Zdebskio 

Skrydis 

I. Mažuikaitė  

ž. V. Mozuriūno 

Parašyk man laišką 

I. Mažuikaitė Kalėdų stebuklas 

T. Makačinas  

ž. S. Žlibino 

Vėjas man pasakė 

J. Brahms  15 dainų iš „Volks kinderlieder“ rinkinio 

R. Rodger „Oh, what a beautiful morning“ Iš miuziklo Oklahoma 

C. Reinecke Der liebe Hahneman 

G. Shearing Lullaby of birdland 

 

Aštunti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Parengiamieji dainavimo pratimai. Vokalizės 

G.Concone Vokalizės 

B.Liudgen Vokalizės 

S.Marchesi Vokalizės 

N. Vaccai Vokalizės 

Liaudies dainos 

Lietuvių liaudies daina 
aranž. J. Bašinsko 

Sarbinčiula ogėla 
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Lietuvių liaudies daina 

išplėtota A. Kačanausko 

Vienam darže 

Dzūkų krašto daina 
harm. J. Švedo 

Pasvarcyk, Antela 
 

Lietuvių liaudies daina 

harm. P. Tamošaičio 

Pas mano tėvelį 

Lietuvių liaudies daina harm. 
S. Šimkaus 

Liepė man motulė 

Lietuvių liaudies daina harm. 

S. Šimkaus 

Pavasario dienelę 

Lietuvių liaudies daina 
išplėtota K. Vasiliauskaitės 

Ir atlėkė paukščiukė 

Lietuvių liaudies daina 

išplėtota K. Vasiliauskaitės 

Tėvulio dvare Ievarėlis 

Originalios dainos  

L. Abarius,  

ž. R. Lumpickienės 

„Jūra 

L.Vilkončius, 
ž. B. Marcinkevičiūtės 

Šviesos arija iš operos „Paukštė 

T. Leiburas, ž. G. Zdebskio „Kasdienos labirintai 

J. Brahms Marienwurmchen 

G. Gershwin Summertime“ iš miuziklo „Porgy and Bess 

G. A.Grant-Schaefer Slumer song 

G. Hüe Les p‘tits beautex 

G. Hüe Guignol 

G. Hüe Sonnez les matines 

G. Hüe Valse fleurie 

W.  A. Mozart  Das kinderspiel 

C.M. Schönberg “On My Own” iš miuziklo “Les Miserables 

A. L. Weber „Memory“ iš miuziklo „Katės 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2016 

Edukacinė Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė balsui ir 

fortepijonui 

Sud. G. Skerytė 

Vilnius: Lietuvos 

muzikos 
informacijos 

centras. 

 

1 

2. 2015 

Žemė tarp žiedų” dainos vaikams 

Sud. R. Kondrotas  
 

Vilnius: 

M.K.Čiurlionio 
mokykla 

 

3. 2014 Kalinas G. Aranžuotos llietuvių liaudies dainos Lucilijus   

4. 2009 „Nuskambėjo keliai“ dainos vaikams Sud. R. Kondrotas  

Vilnius: 

M.K.Čiurlionio 
mokykla 

 

5. 2003 Mažuikaitė, I. Varpelis vėl kviečia Kaunas: „Aušra“  

6. 2001 
Bražinskas, A. Raibi gaideliai giedojo lietuvių liaudies 

dainos 

Vilnius: 

„Muzika“ 
 

7. 1995 Bružaitė Z. Karnavalas dainos vaikams 
Vilnius: Lietuvos 

muzikų draugija 
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8. 1995 
„Dainų dainelė“ dainų rinkinys moksleiviams sud. 

Meškuotis Ž. 

Vilnius: Muzikos 

švietimo centras 
 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2019 Gedvilaitė, Ž. Balso kokybę formuojančių metodų sistema Lucilijus   

2. 

2017 Girdzijauskienė, R., Jankevičienė, Ž., Rimkutė-Jankuvienė, 

S. (sud.). Dainavimas be sienų. Vokalinio ugdymo tradicijos 

ir inovacijos 

Klaipėda: KU 

leidykla 

 

3. 
2012 Grigienė, Z. , Lasauskienė, J. Didaktiniai dainavimo ir 

akompanimento pagrindai. Mokymo metodinė priemonė 

Vilnius: 

Edukologija 

 

4. 

2010 Jucevičiūtė-Bartkevičienė, V. Vokalinio ugdymo ypatumai. 

Metodinė priemonė 

Vilnius:Vilniaus 

pedagoginio 
universiteto 

leidykla 

 

5. 
2004 Vainauskienė, T. Dainavimo pagrindų formavimas. 

Mokymo priemonė 
Vilnius:Lietuvos 
muzikos 

akademija 

 

6. 2004 Vaičiulienė, A. Paauglio psichologija Vilnius: Presvika  

7. 
2003 Kačinskienė. S. Kariniauskienė. Z. Balso mutacijos 

ypatumai 
Klaipėda: KU 
leidykla 

 

8. 
1996 Mameniškienė, N. Balso formavimo metodas: (muzikos, 

choro ir dainavimo mokytojams) 

Vilnius: Muzikos 

švietimo centras. 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

MUZIKOS ISTORIJA 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai (5-8 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valanda per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Muzikos istorijos dalyko mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Pažinti muzikinės kultūros ištakas ir raidą, stilistines ypatybes, žanrus, muzikos ir kitų menų 

sąveiką, kultūros epochas (Pagrindinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, 

2015). 
 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui bendrųjų ir muzikinių kompetencijų.    

Muzikos istorijos dalyko uždaviniai: 1) formuoti muzikos kūrinių klausymo, apibūdinimo ir 

vertinimo gebėjimus; 2) supažindinti su lietuvių muzikinės kultūros ištakomis ir raida; 3) 

supažindinti su Vakarų Europos muzikos stilistinėmis epochomis, žymiausiais kompozitoriais ir jų 

kūriniais; 4) supažindinti su kitų pasaulio šalių muzikine kultūra; 5) įgytas žinias pritaikyti 

muzikiniuose ir kultūriniuose renginiuose, projektuose. 

Muzikos istorijos veiklos sritys: muzikos kūrinių klausymasis ir apibūdinimas; muzikos kultūrinio 

ir meninio konteksto supratimas ir vertinimas. 

Pamokose lavinama muzikinė atmintis, muzikinė klausa, turtinamas muzikos kalbos žodynas; 

naudojamos informacinės technologijos. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Veiklos sritis – muzikos kūrinių klausymasis ir apibūdinimas  

Nuostata – suprasti ir domėtis muzikinės kultūros ištakomis, raida ir tradicijomis  

Esminis gebėjimas – remiantis sukaupta muzikos istorijos ir kitų mokomųjų dalykų patirtimi 

atpažinti vokalinius ir instrumentinius tembrus, muzikos kūrinius, juos apibūdinti  

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įsiminti ir atpažinti muzikos kūrinius.  1.1.1. Nustatyti, kuriai stilistinei epochai 

priskirtinas klausomas muzikos kūrinys; 

1.1.2. atpažinti klausomų muzikos kūrinių 

vokalinius ir instrumentinius tembrus, 

ansamblių ir orkestrų sudėtis. 

1.2. Apibūdinti klausomus muzikos kūrinius. 1.2.1. Tikslingai ir taisyklingai vartoti 

specifinius terminus ir apibūdinimus; 
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1.2.2. žinoti nurodytos epochos vokalinės ir 

instrumentinės muzikos žanrus bei formas; 

1.2.3. paaiškinti įvairių solinių, kamerinių ir 

orkestrinių kūrinių skirtumus. 

1.3. Atpažinti ir apibūdinti instrumentinės 

muzikos kūrinio formą. 

1.3.1. Paaiškinti muzikos formų struktūrinius 

elementus; 

1.3.2. nurodyti periodo, variacijų, rondo, 

sonatos ir fugos ir kitų muzikos formų savybes. 

2. Veiklos sritis – muzikos kultūrinio ir meninio konteksto supratimas ir vertinimas 

Nuostata – domėtis savo aplinkos muzikiniais ir kultūriniais reiškiniais, lankytis koncertuose, 

kituose muzikiniuose ir kultūriniuose renginiuose 

Esminis gebėjimas – apibūdinti muzikos kontekstą, stebėti ir vertinti savo aplinkos 

muzikinius reiškinius, aktyviai juose dalyvauti 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Dalyvauti ir vertinti koncertus ir kitus 

muzikinius, kultūrinius renginius ir reiškinius. 

2.1.1. Apibūdinti išgirstų muzikos kūrinių 

kultūrinį ir meninį kontekstą; 

2.1.2. nurodyti Lietuvos ir pasaulio žymiausius 

vokalinės ir instrumentinės muzikos solistus, 

kamerinius ansamblius, orkestrus, chorus, 

dirigentus, koncertines sales. 

2.2. Aktyviai dalyvauti kultūrinėje veikloje, 

meniniuose projektuose. 

 

2.2.1. Apibūdinti meninės veiklos formas ir jų  

reikšmę savo aplinkos socialiniam kultūriniam 

gyvenimui; 

2.2.2. parengti ir pristatyti kūrybinius projektus 

(pvz., rašinius apie išklausytus koncertus, 

pristatymus, interviu su atlikėjais ir pan.). 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (kontrolinė pamoka, įskaita) (30%), galutinis 

atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Lietuvių, Vakarų 

Europos ir kitų 

pasaulio šalių 

muzikos kūrinių 

klausymasis ir 

apibūdinimas 

 

Silpni/patenkinami 

lietuvių, Vakarų 

Europos ir kitų 

pasaulio šalių muzikos 

kūrinių klausymosi ir 

apibūdinimo 

įgūdžiai 

Vidutiniai lietuvių, 

Vakarų Europos ir 

kitų pasaulio šalių 

muzikos kūrinių 

klausymosi ir 

apibūdinimo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

lietuvių, Vakarų 

Europos ir kitų 

pasaulio šalių 

muzikos kūrinių 

klausymosi ir 

apibūdinimo 

įgūdžiai 

Lietuvių, Vakarų 

Europos ir kitų 

pasaulio šalių 

muzikos kultūrinio ir 

meninio konteksto 

Silpni/patenkinami 

lietuvių, Vakarų 

Europos ir kitų 

pasaulio šalių muzikos 

kultūrinio ir meninio 

Vidutiniai lietuvių, 

Vakarų Europos ir 

kitų pasaulio šalių 

muzikos kultūrinio ir 

meninio konteksto 

Labai geri ir puikūs 

lietuvių, Vakarų 

Europos ir kitų 

pasaulio šalių 

muzikos kultūrinio ir 
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supratimas ir 

vertinimas 

 

konteksto supratimo ir 

vertinimo įgūdžiai 

 

supratimo ir vertinimo 

įgūdžiai 

 

meninio konteksto 

supratimo ir vertinimo 

įgūdžiai  

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi mokymosi metai (5 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Lietuvių, Vakarų Europos ir 
kitų pasaulio šalių muzikos 

kūrinių klausymasis ir 

apibūdinimas 

Muzikos prigimtis, vaidmuo visuomenėje 

Kas yra liaudies muzika? 

Lietuvos etnografiniai regionai ir jų folkloro ypatumai 

Lietuvių muzikos folkloro žanrai. Kalendorinės dainos 

Ypatingas žanras – sutartinės 

Lietuvių, Vakarų Europos ir 

kitų pasaulio šalių muzikos 

kultūrinio ir meninio 

konteksto supratimas ir 
vertinimas 

 

Pasaulio tautų dainos ir dainavimo būdai 

Lietuvių ir kitų pasaulio tautų tradiciniai instrumentai ir instrumentinė 

muzika 

Lietuvių ir kitų pasaulio tautų šokiai 

Lietuvių liaudies daina kompozitorių kūryboje 

Modernaus folkloro muzika ir jos atlikėjai Lietuvoje 

Muzika kaip kalba. Muzikos išraiškos priemonės   

Ritmas ir metras 

Melodija ir harmonija 

Dermė ir fatūra 

Muzikos notacija ir raktai 

Balsai ir atlikėjų sudėtys 

Simfoninis orkestras ir jo instrumentai 

Opera ir kiti muzikos teatro žanrai (operetė, miuziklas, baletas) 

Muzikos formos (3-jų dalių, variacijos, rondo) 

 

Antri mokymosi metai (6 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Lietuvių, Vakarų Europos ir 

kitų pasaulio šalių muzikos 

kūrinių klausymasis ir 
apibūdinimas 

Antikos muzika   

Viduramžių epocha. Grigališkas choralas   

Viduramžių daugiabalsė muzika 

Renesanso epochos charakteristika, bažnytinė muzika   

Renesanso epochos pasaulietinė muzika  

Lietuvių, Vakarų Europos ir 

kitų pasaulio šalių muzikos 

kultūrinio ir meninio 
konteksto supratimas ir 

vertinimas 

 

Baroko epochos charakteristika   

Baroko instrumentinė muzika. A. Vivaldis   

G. F. Hendelio kūrybos apžvalga   

J. S. Bacho gyvenimas ir kūryba   

J. S. Bacho muzikos kūriniai   

Klasicizmo epochos stiliaus būdingieji bruožai 

Klasicizmo instrumentinė muzika ir simfoninis-sonatinis ciklas 

Klasicizmo opera 

J. Haidno gyvenimas ir kūryba 

J. Haidno simfonijos ir oratorijos 

V. A. Mocarto gyvenimo apžvalga 

V. A. Mocarto simfoninė ir klavyrinė muzika 

V. A. Mocarto operos ir Requiem 

L. van Bethoveno gyvenimo ir kūrybos laikotarpiai 

L. van Bethoveno fortepijoninė kūryba ir simfoniniai kūriniai 
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Treti mokymosi metai (7 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Lietuvių, Vakarų Europos ir 

kitų pasaulio šalių muzikos 

kūrinių klausymasis ir 

apibūdinimas 

Romantizmo stiliaus charakteristika 

F. Šuberto gyvenimas, kamerinė kūryba (dainos, fortep. kūriniai, 

kvintetas) 

F. Šuberto „Nebaigtoji” simfonija  h-moll 

R. Šumano fortepijoninė muzika 

F. Mendelsono-Bartoldi veikla ir kūryba 

Lietuvių, Vakarų Europos ir 

kitų pasaulio šalių muzikos 
kultūrinio ir meninio 

konteksto supratimas ir 

vertinimas 

 

N. Paganinio koncertinė veikla ir kūryba 

F. Šopeno gyvenimas ir kūryba 

F. Listo gyvenimo ir kūrybos apžvalga, fortepijoninė muzika: 
transkripcijos 

F. Listo „Vengrų rapsodijos“, etiudai ir simfoniniai opusai 

H. Berliozo simfoninė muzika 

Rusų muzikos apžvalga. M. Glinka 

„Galingasis sambūris“ 

P. Čaikovskio gyvenimas ir kūryba   

Čekų nacionalinės muzikos kūrėjai 

E. Grygas – norvegų muzikos dainius 

Romantizmo opera 

Ž. Bize – realistinės operos kūrėjas 

D. Verdžio operos 

Operos reformatorius R. Vagneris 

Vėlyvojo romantizmo simfonizmas. R. Štrausas, G. Maleris   

 

Ketvirti mokymosi metai (8 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Lietuvių, Vakarų Europos ir 
kitų pasaulio šalių muzikos 

kūrinių klausymasis ir 

apibūdinimas 

Lietuvių muzikos istorijos ištakos. XIX a. muzikinė kultūra   

Pirmieji lietuvių kompozitoriai (J. Naujalis, Č. Sasnauskas, M. 

Petrauskas, S. Šimkus)   

M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos apžvalga   

M. K. Čiurlionio kūriniai   

Tarpukario Lietuvos muzikos situacija, muzikos kūrėjai (J. Gruodis, V. 

Bacevičius) 

Lietuvių, Vakarų Europos ir 

kitų pasaulio šalių muzikos 
kultūrinio ir meninio 

konteksto supratimas ir 

vertinimas 
 

5−6 dešimtmečių Lietuvos muzika (B. Dvarionas, S. Vainiūnas, V. Klova)   

Stiliaus pokyčiai lietuvių 7-o dešimtmečio muzikoje (E. Balsys, J. 
Juzeliūnas) 

8−9 dešimtmečių lietuvių muzikos charakteristika. B. Kutavičiaus 

kūrybos braižas 

8−9 dešimtmečių lietuvių muzika. F. Bajoras, O. Balakauskas, A. 
Martinaitis 

XX a. pabaigos lietuvių muzika. O. Narbutaitė, M. Urbaitis, R. Mažulis ir 

kt. 

XXI a. lietuvių muzika 

XX amžiaus muzikos charakteristika 

Impresionizmas 

Ekspresionizmas 

Neoklasicizmas: I. Stravinskis ir S. Prokofjevas    

Muzikinis avangardas 

Minimalizmas ir postmodernizmas 

Elektroninė muzika 

Džiazas 

Populiarioji muzika: nuo pop iki rock   

Muzika kino filmams 
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DAILĖ 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLOS 

PRADINIO DAILĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

 UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  

2. Rekomenduojamos pradinio dailės FŠPU programos paskirtis – padėti mokykloms 

pasirengti pradinio dailės FŠPU programą (toliau – programa) ir užtikrinti programos ugdymo turinio 

kokybę. 

3. Programos trukmė – 3 metai. 

4. Rekomenduojamas vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. 

5. Įgyvendinant programą taikoma grupinio mokymosi forma. 

6. Programai įgyvendinanti rekomenduojamos ši ugdymo bazė : 

6.1. dailės dalykams pritaikytos klasės su molbertais, stovais, stalais, specialiu apšvietimu 

ir įranga – keramikos degimo krosnimi, grafikos spausdinimo staklėmis ir kt.; 

6.2. kompiuterinė, demonstracinė įranga; 

6.3. vaizdinė, informacinė ir metodinė medžiaga bei priemonės; 

6.4. mokinių darbams eksponuoti pritaikytos erdvės su ekspozicine įranga. 

7. Baigusiems programą mokiniams rekomenduojama dailės ugdymą tęsti pagrindinio 

dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoje. 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR STRUKTŪRA 

8. Programos tikslas – padėti mokiniams įgyti dailės kompetencijos pradmenis, nuosekliai 

ir sistemingai ugdyti jų meninius gebėjimus, individualumą, kultūrinį sąmoningumą, estetinę 

nuovoką, tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius. 

9. Programos uždaviniai: 

9.1. sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias dailės 

ugdymo formas; 

9.2. atskleisti ir plėtoti mokinių kūrybinius ir meninės raiškos gebėjimus, puoselėti vaikų 

kūrybos spontaniškumą ir individualumą; 

9.3. suteikti galimybę mokiniams plėsti vaizduojamąją patirtį, ją panaudoti savo 

išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui; 

9.4. padėti išmokti naudotis pagrindinėmis dailės raiškos meninėmis bei techninėmis 

priemonėmis;  

9.5. skatinti domėtis savo krašto ir pasaulio kultūra, ugdyti supančio pasaulio įvairovės 

suvokimą. 

10. Programą sudaro dailės pažinimo ir raiškos dalykas. 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLOS 

PAGRINDINIO DAILĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

 UGDYMO PROGRAMA 

 
1. Rekomenduojamos pagrindinio dailės FŠPU ugdymo programos paskirtis – padėti 

mokykloms pasirengti pagrindinio dailės FŠPU programą  (toliau – programa) ir užtikrinti programos 

ugdymo turinio kokybę. 

2. Programa skirta mokiniams, baigusiems pradinio dailės FŠPU ugdymo arba dailės 

neformaliojo ugdymo programą. 

3. Rekomenduojama programą pradėti 12 metų ir vyresniems mokiniams.  

4. Programos trukmė 4 metai.  

5. Rekomenduojamas vidutinis mokinių skaičius grupėje – 10. 

6. Įgyvendinant programą taikoma grupinio mokymosi forma. Mokiniams renkantis 

programos pasirenkamuosius dalykus 2-aisiais ir 3-aisiais programos metais grupės dalinamos į 

pogrupius, 4-aisiais programos metais mokiniui skiriama individuali valanda,  3-4 programos metais 

ugdymo plane numatomos pozuotojų darbo valandos. 

7. Programos įgyvendinime turi dalyvauti nemažiau trijų, skirtingų dailės sričių 

išsilavinimą turinčių mokytojų. 

8. Programai įgyvendinanti rekomenduojamos ši ugdymo bazė : 

8.1. dailės dalykams pritaikytos klasės su molbertais, stovais, stalais, specialiu apšvietimu; 

8.2. mokomųjų dalykų dirbtuvės su įranga: grafikos spaustuvė su spausdinimo staklėmis; 

keramikos dirbtuvė su žiedimo staklėmis, degimo krosnimis; kitos dirbtuvės su tam dalykui 

reikalinga specialia įranga; 

8.3. kompiuterinė įranga; 

8.4. demonstracinė įranga; 

8.5. modeliai ir vaizdinės priemonės natūros studijoms; 

8.6. vaizdinė, informacinė ir metodinė medžiaga; 

8.7. biblioteka, metodinis kabinetas ir pan.; 

8.8. parodoms pritaikytos erdvės su ekspozicine įranga, skirtos tiek mokinių, tiek 

profesionalių dailininkų kūrybai eksponuoti. 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR STRUKTŪRA 

 

1. Programos tikslas – nuosekliai ir sistemiškai plėtoti dailės srities žinias, gebėjimus, 

įgūdžius, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, suteikti bendrųjų ir dalykinių dailės kompetencijų, tenkinti 

dailės pažinimo ir individualios kūrybos poreikius. 

2. Programos uždaviniai: 

2.1. sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gabumus ir gebėjimus atitinkančią 

dailės ugdymo programą ir dalykus; 

2.2. atskleisti mokinių kūrybinius ir meninės raiškos gebėjimus; 

2.3. formuoti įgūdžius ir gebėjimą naudotis įvairių dailės sričių meninės raiškos 

priemonėmis, išbandant įvairias dailės technikas ir technologijas; 

2.4. supažindinti su Lietuvos ir pasaulio kultūriniu paveldu bei šiuolaikiniais meniniais 

reiškiniais, ugdant gebėjimus analizuoti, interpretuoti, vertinti kūrybos rezultatus; 

2.5. ugdyti sociokultūrinius poreikius. 
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3. Programą sudaro ugdymo turinio branduolio dalykai (toliau – Branduolys) ir 

pasirenkamieji dalykai. 

4. Programos branduolį sudaro šie dalykai: 

4.1. piešimas; 

4.2. tapyba; 

4.3. skulptūra; 

4.4. kompozicija; 

4.5. dailėtyra. 

5. Iš laisvai pasirenkamųjų dalykų rekomenduojamos  visos klasikinės ir šiuolaikinės 

dailės šakos.  
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

DAILĖS PAŽINIMAS IR RAIŠKA  

Dailės programa 

 

Dalyko programa 

PRADINIO  dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 3 metai (1-3 klasės) 

Dalyko mokymas 1 klasė – 4 valandos per savaitę 

2-3 klasės – 6 valandos per 

savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Dailės dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Ugdyti gebėjimus dailės priemonėmis perteikti regimąjį bei vaizduotės pasaulį, įgyti kūrybos 

proceso suvokimo pradmenis. 
 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti dailės suvokimo pradmenis bei formuoti pradinius dailės raiškos 

įgūdžius. Uždaviniai: 1) ugdyti pradinius grafinės, spalvinės, erdvinės raiškos įgūdžius; 2) formuoti 

pradinius įgūdžius dirbant su skirtingomis medžiagomis bei priemonėmis, supažindinti su 

įvairiomis technikomis; 3) ugdyti dailės kūrinio ar reiškinio suvokimo pradmenis, formuojant 

pirminius gamtinės, kultūrinės aplinkos stebėjimo, analizavimo įgūdžius, skatinti juos panaudoti 

įgyvendinant savo kūrybinius sumanymus. 

Užsiėmimų metu derinami informaciniai (pasakojimas, aiškinimas, demonstravimas), kūrybiniai 

(stebėjimas, eksperimentavimas) metodai. Mokoma individualizuotai, lanksčiai pritaikant 

užduotis, laiduojant mokinio gebėjimų plėtotę bei poreikius. Siekiama ugdyti pastabumą, 

nestandartišką kūrybinį mąstymą. Mokiniai skatinami stebėti aplinkinį pasaulį, gamtos reiškinius, 

dailės kūrinius. užsiėmimai organizuojami klasėse, gamtoje, muziejuose, galerijose ir kt. 

 

Dalyko nuostatos 

Norėti įsitraukti į kūrybos procesą ir juo mėgautis. Vizualizuoti savo idėjas piešiant, tapant ar 

lipdant. Išbandyti skirtingas medžiagas ir technikas. Pasitikėti savo meniniais gebėjimais ir drąsiai 

kurti. Domėtis savo krašto kultūra. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Spalvinė raiška 

Esminis gebėjimas: Kelti ir įgyvendinti vizualias idėjas išbandant grafines, spalvines, erdvines 

raiškos priemones bei technikas.  
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Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Perteikti sumanymus, vizualias idėjas ar 

vaizduoti pasirinktus motyvus komponuojant 

plokštumoje ar erdvėje. 

1.1.1. Kelti ir vystyti vizualius sumanymus; 

1.1.2. pasirinkti vaizdavimo motyvus; 

1.1.3. stebėti ir analizuoti supančią aplinką; 

1.1.4. semtis vizualių idėjų stebint tautodailės ir 

profesionaliojo meno kūrinius; 

1.1.5. komponuoti motyvus ar atskirus 

elementus apibrėžtoje plokštumoje; 

1.1.6. komponuoti erdvines formas. 

1.2. Naudotis elementariomis spalvinės, 

grafinės ir erdvinės raiškos techninėmis 

priemonėmis, įgyvendinti sumanymus 

naudojant nesudėtingas technikas. 

1.2.1. Atpažinti ir skirti elementarias piešimo bei 

grafikos priemones bei medžiagas, žinoti 

tradicinius jų naudojimo būdus, išbandyti 

nesudėtingas technikas; 

1.2.2. skirti tradicines tapybines priemones bei 

dažus, žinoti pagrindines jų savybes, išbandyti 

nesudėtingas technikas; 

1.2.3. skirti pagrindines skulptūros bei 

keramikos priemones ir medžiagas, žinoti 

elementarius lipdybos bei konstravimo būdus, 

išbandyti nesudėtingas technikas. 

1.3. Kuriant naudoti pagrindinius menines 

raiškos elementus ir priemones. 

1.3.1. Išgauti įvairių atspalvių maišant 

pagrindines, papildomas chromatines bei 

achromatines spalvas. Pasirinkti spalvų 

derinius; 

1.3.2. naudoti įvairias linijas, dėmes, formas, 

išgauti skirtingų tonų, tekstūrų; 

1.3.3. lipdyti, konstruoti ir jungti įvairias 

erdvines formas, bendrais bruožais  perteikiant 

jų charakterį bei paviršių faktūras. 

2. Dailės pažinimas ir reflektavimas 

Esminis gebėjimas: Reflektuoti ir įsivertinti dailės, kultūros paminklus bei reiškinius, taikyti 

dailės pažinimo įgūdžius praktinėje veikloje ir gyvenime. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Susieti kūrinio nuotaiką su dailės raiškos 

priemonėmis. 

2.1.1. Paaiškinti vartojamus meno ir dailės 

terminus; 

2.1.2. atpažinti ir skirti pagrindines dailės rūšis, 

žanrus ir kai kurias technikas; 

2.1.3. vartojant elementarias dailės sąvokas 

apibūdinti kūrinio keliamą įspūdį, nuotaiką, 

išvardinti pagrindines meninės raiškos 

priemones. 

2.2. Įžvelgti tautodailėje, meniniame palikime ir 

šiuolaikiniame mene raiškos priemonių kaitą. 

2.2.1. Išvardinti esminius tautodailės bruožus; 

2.2.2. atpažinti lietuvių liaudies meno simbolius, 

juos paaiškinti; 

2.2.3. atpažinti ir palyginti kai kuriuos skirtingų 

epochų meno kūrinius; 

2.2.4. savais žodžiais apibūdinti pastebimus 

meninės raiškos skirtumus įvairiose epochose ir 

kultūrose. 

2.3. Stebėti ir vertinti savo, kitų kūrybą bei 

pasiekimus parodose, meninėse akcijose, 

projektuose. 

2.3.1. Pasirinkti ir išvardinti dailės kūrinio 

vertinimo kriterijus; 

2.3.2. apibūdinti pasirinktus darbus, pagrįsti 

savo nuomonę. 
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Dalyko turinio apimtis 

Dailės pažinimo ir raiškos dalyką sudaro dvi veiklos sritys: 1) spalvinė, grafinė ir erdvinė raiška; 

2) dailės pažinimas ir reflektavimas. 

 

Rekomenduojamas temų skaičius per mokymosi metus 
D

al
y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos Spalvinė 

raiška 
Grafinė 

raiška 
Erdvinė 

raiška 
Dailės 

pažinimas 

D
ai

lė
s 

p
až

in
im

as
 i

r 
ra

iš
k
a 

1 12 10 10 10 

I pusmetis 

Darbų peržiūra 

II pusmetis 

Darbų peržiūra 

2-3 12 10 10 10 

I pusmetis 

Darbų peržiūra 

II pusmetis 

Egzaminas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: savarankiško darbo 

užduotys pamokoje (20 %), tarpiniai atsiskaitymai (30%), galutinis atsiskaitymas (darbų paroda, 

egzaminas) (50%). 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Spalvinė, grafinė ir 

erdvinė raiška 

 

 

Silpni ir patenkinami 

spalvinės, grafinės ir 

erdvinės raiškos 

įgūdžiai 

Vidutiniai spalvinės, 

grafinės ir erdvinės 

raiškos įgūdžiai 

 

Labai geri ir puikūs 

spalvinės, grafinės ir 

erdvinės raiškos 

įgūdžiai 

Dailės pažinimas ir 

reflektavimas 

 

Silpni ir patenkinami 

dailės pažinimo ir 

reflektavimo įgūdžiai 

Vidutiniai dailės 

pažinimo ir 

reflektavimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

dailės pažinimo ir 

reflektavimo įgūdžiai 

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi-treti mokymosi metai (1-3 klasės) 
 

Dalyko turinys Temos 

Spalvinė, grafinė ir erdvinė 

raiška 

 

• Komponavimas plokštumoje, erdvinės formos kūrimas, formų 

komponavimas tarpusavy.  
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 • Teminės kompozicijos, natiurmortas, peizažas, portretas, abstrakti, 

siužetinė kompozicija.  

• Nesudėtingi funkcionalūs objektai. Natūra ir meninis vaizdas. Esminių 

natūros bruožų perteikimas.  

• Kūrinio idėja, perteikiama nuotaika. Kūrybinės interpretacijos remiantis 
natūra, tautodaile, profesionaliuoju menu. 

• Tapymas guašu, akvarele.  

• Piešimas pieštuku, tušu, kreidelėmis, pastele, anglimi sangina ir kt.  

• Lipdyba iš molio, plastilino, gipso formavimas, erdvinių formų kūrimas 

lankstant, konstravimas iš įvairių medžiagų, papjė mašė. Karpymas, 

lankstymas, aplikacija, koliažas, grotažas, atspaudai, nesudėtingos 

grafikos technikos, įvairios mišrios bei eksperimentinės technikos ir kt. 

• Pagrindinių, papildomų chromatinių ir achromatinių spalvų maišymas, 
atspalviai, šiltos – šaltos, šviesios – tamsios spalvos, nuotaikos kūrimas 

spalvomis.  

• Taškas, linija, dėmė, tonas, štrichas, tekstūra.  

• Geometrinės ir gamtinės formos, paviršiaus charakteris, faktūra, reljefas, 

įspaudai, funkcionalios formos. 

• Ritmas, statika – dinamika, simetrija – asimetrija, kontrastas – niuansas. 

Dailės pažinimas ir 

reflektavimas 

 

• Menas mūsų aplinkoje.  

• Menas kaip žaidimas.  

• Dailės terminai.  

• Dailės rūšys ir žanrai.  

• Plastinės kalbos elementai.  

• Meno epochos: senosios civilizacijos, didieji meno stiliai, modernus ir 
postmodernus menas.  

• Etnokultūra: kalendorinės šventės, papročiai, pasakos, simboliai.  

• Tautodailė: formos, medžiagos, dekoras, ornamentas, spalvos. 

• Dailės kūrinio analizės pradmenys. 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2009 Adomonis, J. Nuo taško iki sintezės VDA  

2. 2009 Jonaitis, A. Spalvotyra Baltos lankos  

3. 2002 
Stauskaitė J., Lubytė E., Nevčesauskienė N. Meno 

pažinimas: mokytojas – mokinys 
 

 

4. 1999 Dailės žodynas VDA  

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2012 Lukšienė, M.  Jungtys Alma littera  

2. 2011 Piage, J. Vaiko pasaulėvoka Žara  
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

PIEŠIMAS 

Dailės programa 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO  dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai 

Dalyko mokymas 3 valandos per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Dailės dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Ugdyti gebėjimus regimo pasaulio trimačius objektus atvaizduoti plokštumoje, naudojantis 

įvairiomis piešimo priemonėmis ir technikomis; įgyti kūrybinei raiškai reikalingų žinių ir įgūdžių. 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – padėti suvokti tikrovės formų įvairovę, formuoti jų perteikimo bei studijavimo 

(tūris, forma, proporcijos, struktūra, šviesa, šešėlis ir pan.) įgūdžius. Piešimas apima studijinį 

(struktūrinis, analitinis, konstruktyvinis, kompozicinis ir kt.), eskizinį bei interpretacinį piešinį. 

Uždaviniai: 1) suteikti žinių apie piešimo technines priemones bei jų panaudojimo galimybes,  

formuoti darbo jomis įgūdžius, nuosekliai įvaldyti piešimo technikas; 2) suteikti teorinių ir 

praktinių žinių apie akademinio piešinio formavimo principus; 3) mokyti analizuoti, suvokti, 

interpretuoti vaizduojamą objektą; 4) lavinti pastabumą, nuosekliai formuoti ir tobulinti praktinius 

piešimo įgūdžius atvaizduojant natūrą, ugdyti gebėjimus tikslingai naudoti plastines raiškos 

priemones; 5) ugdyti gebėjimus praktiškai taikyti piešimo įgūdžius kūrybinėms idėjoms fiksuoti; 

6) ugdyti kūrybiškumą bei individualų požiūrį. 

Piešimo mokoma individualizuotai, lanksčiai pritaikant piešimo užduotis, laiduojančias mokinio 

gebėjimų plėtotę. Siekiama ugdyti pastabumą, nestandartišką analitinį – kūrybinį mąstymą. 

Pamokų metu derinamas teorinių žinių įsisavinimas su praktinių įgūdžių formavimu. Taikomi 

nuoseklūs mokymo(si) metodai – stebėjimas, fiksavimas, analizavimas, interpretavimas, 

vertinimas, aptarimas. Užsiėmimai organizuojami klasėse, gamtoje, muziejuose, galerijose ir kt. 

 

Dalyko nuostatos 

Siekti nuosekliai įvaldyti piešimo priemones ir technikas, bei jas savitai panaudoti. Tyrinėti, 

analizuoti natūrą ir pažvelgti į ją piešėjo akimis. Siekti įsitraukti į piešimo procesą ir juo mėgautis. 

Pasitikėti savo gebėjimais. Vizualizuoti savo mintis ir idėjas piešiant. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Piešimo techninių priemonių pažinimas ir darbo įgūdžių jomis formavimas, piešimo 

technikų įvaldymas 

Esminis gebėjimas: sąmoningai naudotis piešimo techninėmis priemonėmis, valdyti ir rinktis 

piešimo technikas. 
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Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Gebėti naudotis piešimo techninėmis 

priemonėmis ir tikslingai jas pasirinkti. 

1.1.1. Teisingai vartoti piešimo sąvokas ir 

terminologiją; 

1.1.2. skirti piešimo priemones; 

1.1.3. išbandyti įvairias atskirų piešimo 

priemonių panaudojimo galimybes, išmanyti 

darbo jomis specifiką. 

1.2. Valdyti piešimo technikas ir sąmoningai 

jomis naudotis. 

1.2.1. Skirti ir apibūdinti piešimo technikas; 

1.2.2. išbandyti skirtingas piešimo technikas, 

išmanyti darbo jomis specifiką ir teikiamas 

raiškos galimybes. 

2. Teorinis ir praktinis klasikinio piešinio formavimo principų įsisavinimas 

Esminis gebėjimas: suprasti piešinio formavimo principus ir sąmoningai naudotis jais. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Komponuoti piešinį. 2.1.1. Nusakyti pagrindinius komponavimo 

principus; 

2.1.2. įkomponuoti objektą lape; 

2.1.3. sukomponuoti objektus tarpusavy. 

2.2. Nustatyti vaizduojamų objektų proporcijas 

ir proporcijų santykius. 

2.2.1. Žinoti ir taikyti empirinius proporcijų 

matavimo būdus; 

2.2.2. nustatyti objekto  proporcijas ir jas 

fiksuoti plokštumoje; 

2.2.3. nustatyti  atskirų objektų proporcijų 

santykius. 

2.3. Vaizduoti trimačius objektus ir erdvę, 

taikant linijinės ir toninės perspektyvos 

principus. 

2.3.1. Nusakyti centrinės ir kampinės 

perspektyvos principus ir juos taikyti; 

2.3.2. taikyti toninės perspektyvos vaizdavimo 

principus. 

2.4. Modeliuoti apimtines formas ir erdvę. 

 

2.4.1. Modeliuoti ir lyginti skirtingus tonus, 

skirti tono niuansus; 

2.4.2. tonu perteikti šviesą ir šešėlį; 

2.4.3. nusakyti kampuotų ir apvalių figūrų 

modeliavimo ypatybes; 

2.4.4. atskleisti šviesos ir daikto formos sąveiką. 

2.5. Tikslingai naudoti piešimo plastinės raiškos 

elementus. 

2.5.1. Įvardinti piešimo plastinės raiškos 

elementus; 

2.5.2. atskleisti jų naudojimo galimybes. 

3. Piešimo objektų studijavimas, fiksavimas, analizavimas 

Esminis gebėjimas: nuosekliai ir kūrybiškai gilinti supančios aplinkos atvaizdavimo (piešimo iš 

natūros) įgūdžius. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Atvaizduoti įvairaus sudėtingumo natūros 

objektus. 

 

3.1.1. Perteikti vaizduojamo objekto 

konstrukciją; 

3.1.2. pastebėti ir užfiksuoti esminius piešiamų 

objektų bruožus bei ypatybes; 

3.1.3. perteikti toną, medžiagiškumą; 

3.1.4. perteikti žmogaus veido ir kūno 

proporcijas, minimaliai išmanyti plastinę 

anatomiją. 

3.2. Atvaizduoti objektų grupes bei erdvę. 

 

3.2.1. Sustatyti daugiaplanį konstrukcinį piešinį; 

3.2.2. pastebėti ir fiksuoti objektų skirtumus 

(proporcijų, formos, konstrukcijos, tono, 

apšvietimo, paviršiaus charakterio ir pan.). 
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3.3. Rinktis keliamus uždavinius atitinkančius 

piešimo būdus. 

3.3.1. Išmanyti eskizinį, studijinį piešinį; 

3.3.2.sSkirti konstruktyvinį, interpretacinį, 

eksperimentinį piešimą bei žinoti jo paskirtį. 

3.4. Analizuoti natūrą bei piešinį (jos atvaizdą). 3.4.1. Pastebėti ir fiksuoti formos ir tono 

niuansus; 

3.4.2. perteikti visumos ir detalės santykį; 

3.4.3. lyginti natūrą ir piešinį, bei kelis 

piešinius tarpusavy. 

4. Kūrybiškumo ugdymas ir individualaus požiūrio formavimas 

Esminis gebėjimas: kūrybiškai perteikti natūrą, tikslingai rinktis piešimo būdus, plastines 

priemones ir technikas. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

4.1. Tikslingai rinktis ir kūrybiškai naudoti 

piešimo priemones bei technikas. 

4.1.1. Pasirinkti piešimo priemones ir technikas 

individualiam sumanymui perteikti; 

4.1.2. išbandyti eksperimentines piešimo 

technikas ir piešinio formavimo būdus; 

4.1.3. siekti individualumo formuojant piešimo 

braižą. 

4.2. Kūrybiškai perteikti ir interpretuoti 

fiksuojamą medžiagą savo darbuose.    

4.2.1. Susipažinti su piešimo plastinės kalbos 

istorine raida; 

4.2.2. tinkamai pasirinkti piešimo plastinės 

kalbos priemones piešinio idėjai perteikti; 

4.2.3. išbandyti interpretavimo būdus ir 

galimybes bei taikyti juos piešiant; 

4.2.4. formuoti individualų požiūrį į natūrą ir ją 

kūrybiškai perteikti. 

4.3. Dalyvauti piešinių parodose, projektuose ir 

pan. 

4.4.1. Pritaikyti įvaldytas piešimo technikas ir 

priemones kūrybiniame piešime; 

4.4.2. savarankiškai piešti, mokėti kelti 

individualius tikslus. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Piešimo dalyką sudaro keturios veiklos sritys: 1) piešimo techninių priemonių pažinimas ir darbo 

įgūdžių jomis formavimas, nuoseklus piešimo technikų įvaldymas; 2) trimačio vaizdo perteikimas 

plokštumoje, teorinis ir praktinis piešinio formavimo principų įsisavinimas; 3) natūros/piešimo 

objektų studijavimas, fiksavimas, analizavimas; 4) kūrybiškumo ir individualaus požiūrio 

ugdymas. 

 

Rekomenduojamas temų skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos Studijos 
Figūrinės 

kompozicijos 

Ilgalaikiai 

eskizai 
Eskizai 

P
ie

ši
m

as
 

1-3 4 4-6 4-6 15-20 

I pusmetis 

Peržiūra 

II pusmetis 

Peržiūra 
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 4 4 4 4-6 20-30 

I pusmetis 

Peržiūra 

II pusmetis 

Peržiūra 

Baigiamojo darbo 

gynimas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema. Kiekvienos 

pamokos metu taikomas formuojamasis, nukreipiamasis vertinimas be pažymių. Akcentuojama 

individuali pažanga, lyginami dabartiniai mokinio pasiekimai su ankstesniais.  Pažymiai rašomi 

kiekvieno pusmečio darbų peržiūrų metu. Metinį vertinimą sudaro I-o ir II-o pusmečių  pažymių 

vidurkis. Baigiamojo (diplominio) darbo pažymį sudaro temų paieškos, eskizų atlikimo, darbo 

eigos, idėjos įgyvendinimo, meninės vertės, baigiamojo darbo aprašo ir kūrinio 

pristatymo  vertinimas. 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Piešimo techninių 

priemonių pažinimas 

ir darbo įgūdžių 

jomis formavimas, 

nuoseklus piešimo 

technikų įvaldymas 

Minimalus piešimo 

techninių priemonių 

pažinimas ir darbo 

įgūdžių jomis 

formavimas, 

chaotiškas piešimo 

technikų įvaldymas 

Vidutinis piešimo 

techninių priemonių 

pažinimas ir darbo 

įgūdžių jomis 

formavimas, 

vidutiniškai nuoseklus 

piešimo technikų 

įvaldymas 

Aukštas piešimo 

techninių priemonių 

pažinimas ir darbo 

įgūdžių jomis 

formavimas, 

nuoseklus piešimo 

technikų įvaldymas 

Trimačio vaizdo 

perteikimas 

plokštumoje, teorinis 

ir praktinis piešinio 

formavimo principų 

įsisavinimas 

Minimalus trimačio 

vaizdo perteikimas 

plokštumoje. Mokinys 

vaizduoja trimačius 

objektus ir erdvę, 

taiko linijinę ir toninę 

pespektyvą, tačiau 

nepavyksta išvengti 

netikslumų. 

Vidutiniškai moka 

nustatyti objekto 

proporcijas bei jas 

fiksuoti plokštumoje. 

Nevisai tiksliai nustato 

atskirų objektų 

proporcijų tarpusavio 

santykius. 

Aukštas trimačio 

vaizdo perteikimas 

plokštumoje, teorinis 

ir praktinis piešinio 

formavimo principų 

įsisavinimas. Mokinys 

moka tiksliai 

atvaizduoti trimačius 

objektus, įsigilinti į jų 

konstrukciją. Skiria 

konstruktyvinį, 

interpretacinį ir 

eksperimentinį 

piešimą. Žino jų 

pčwąaskirtį. 

Natūros/piešimo 

objektų 

studijavimas, 

fiksavimas, 

analizavimas 

Minimalus 

natūros/piešimo 

objektų studijavimas, 

fiksavimas, 

analizavimas. 

Mokinys vaizduoja 

paprastesnius natūros 

Vidutinis 

natūros/piešimo 

objektų studijavimas, 

fiksavimas, 

analizavimas. 

Mokinys moka 

atvaizduoti įvairaus 

Aukštas 

natūros/piešimo 

objektų studijavimas, 

fiksavimas, 

analizavimas. 

Mokinys ne tik 

fiksuoja objektą, bet ir 
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objektus, perteikia 

toną, medžiagiškumą. 

sudėtingumo natūros 

objektus, perteikia jų 

esminius bruožus, 

tačiau pasigendama 

gilesnės analizės. 

interpretuoja sukeltus 

išgyvenimus. 

Kūrybiškumo ir 

individualaus 

požiūrio ugdymas 

Minimalus 

kūrybiškumo ir 

individualaus požiūrio 

ugdymas. Atliekant 

užduotis, remiasi 

mokytojo 

pasiūlymais, naudoja 

pasiūlytą stilistiką ir 

vaizdavimo būdą. 

Vidutinis 

kūrybiškumo  lygis. 

Mokinys pasūlo idėjų 

ir konsultuodamasis su 

mokytoju,  ieško 

raiškos priemonių 

sumanymui 

įgyvendinti. 

Aukštas 

kūrybiškumo lygis. 

Mokinys pasiūlo 

originalių kūrybinių 

idėjų, numato atlikimo 

etapus, Savarankiškai 

pasirenka stilistiką ir 

vaizdavimo būdą. 

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Piešimo techninių priemonių 

pažinimas ir darbo įgūdžių 
jomis formavimas, nuoseklus 

piešimo technikų įvaldymas  

 

Trimačio vaizdo perteikimas 
plokštumoje, teorinis ir 

praktinis piešinio formavimo 

principų įsisavinimas 
 

Natūros/piešimo objektų 

studijavimas, fiksavimas, 

analizavimas  
 

 

Kūrybiškumo ir individualaus 
požiūrio ugdymas 

 

 
 

 

 

 
 

Pirmaisiais (penktaisiais) mokymosi metais susipažįstama su įvairiomis 

piešimo priemonėmis (pieštukas, grafitas, anglis, sepija, kreida, trintukas, 
tušas, flomasteris ir pan.), nuosekliai formuojami darbo jomis įgūdžiai. 

Susipažįstama su piešimo plastinės kalbos elementais (taškas, linija, dėmė, 

štrichas), bei jų panaudojimo galimybėmis. Mokomasi modeliuoti kampuotas 

ir apvalias formas, piešti paprastus geometrinius kūnus, stebėti aplinką ir ją 
vaizduoti.  Mokiniai mokomi skirti tonus, juos niuansuoti. Formuojami 

savarankiško piešimo įgūdžiai, individuali meninė raiška. 

I pusmetis 

• Pokalbis tema: kas yra piešinys. Linijos, štricho, šešėlio, tono reikšmė 
piešinyje. Atliekami pratimai, atskleidžiant šių išraiškos priemonių 

galimybes, kuriant skirtingą nuotaiką. 

• .Linijos ir štrichai gamtoje. Medžių ir kitų augalų piešimas iš natūros 

gamtoje. 

• Linija ir medžiagiškumas. Eskizuojami įvairūs buitiniai daiktai 

akcentuojant jų paviršių faktūrą. Nesudėtingo natiurmorto, kuriame 
panaudoti skirtingo šiurkštumo daiktai, piešimas. Studija. 

• Kelių stačiakampių formų piešimas ( šviesa, nuosavas ir krentantis 

šešėlis, fonas, refleksas, blikas ir k.t.). Studija. 

• Tonai. Objektų, paremtų vaizduote, perteikimas. Pvz. „Mėnesiena‘, „Jūra 

naktį‘ ir kt. 
II pusmetis 

• Išbandomos ir įvaldomos įvairios sausos ir šlapios piešimo technikos. 

Kuriami eskizai anglimi, sepija, teptuku ir akvarele. 

• Rutulys. Jo formos modeliavimas. Studija. 

• Linijų plastika. Piešiniai tušu ‚Ledo gėlės‘, „Vėjas“ ir kt. 

• Tūris ir plokštuma. Pvz. ‚ Natiurmortas su keptuve ir stručio kiaušiniu“, 

„Natiurmortas su sviediniu‘ ir t. t.. Studija. 

• Laisvi figūros, gamtos (gyvūnų, augalų) eskizai. 

• Teminė kompozicija „Aš ir mano augintinis‘ 

• Pamatinė linija-sudėtinė peizažo dalis. Panoraminio peizažo piešimas 
gamtoje iš natūros. 
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Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Piešimo techninių priemonių 

pažinimas ir darbo įgūdžių 

jomis formavimas, nuoseklus 

piešimo technikų įvaldymas 
 Trimačio vaizdo perteikimas 

plokštumoje, teorinis ir 

praktinis piešinio formavimo 
principų įsisavinimas 

 

Natūros/piešimo objektų 
studijavimas, fiksavimas, 

analizavimas. 

 

Kūrybiškumo ir individualaus 
požiūrio ugdymas 

 

 

Antraisiais (šeštaisiais) mokymosi metais toliau susipažįstama su piešimo 

plastinės kalbos elementais (taškas, linija, dėmė, štrichas) bei jų panaudojimo 

galimybėmis. Mokomasi nustatyti piešiamo objekto bei jo dalių proporcijas, 

atskirų daiktų dydžių santykį. Vaizduoti trimačius objektus ir erdvę, taikant 
linijinės ir toninės perspektyvos principus. Modeliuoti ir lyginti skirtingus 

tonus, skirti tono niuansus. Gilinami konstruktyvinio piešinio piešimo 

įgūdžiai. Piešiami įvairaus sudėtingumo natūros objektai, pradedant nuo 
elementarių geometrinių figūrų palaipsniui pereinant prie sudėtingesnių 

skirtingų medžiagų ir įvairių paviršių daiktų piešimo.  

I pusmetis 

• Linija ir panorama. Linija ir jos geometrija, charakteris. Brėžta, tepta, 
plėšta linija. Gamtos formų eskizai iš natūros ir vaizduotės. 

• Gamtovaizdžio piešimas iš natūros. Perspektyva. 

• Teminė kompozicija, akcentuojant linijos reikšmę. ‚Jūros banga“, 

„Laivas jūroje‘ ir kt. 

• Cilindras, ritinys. Tolesnis linijinės perspektyvos analizavimas. Studija. 

• Žmogaus figūros ir veido proporcijos, jų kaita keičiant žiūrėjimo tašką. 

Eskizai minkštomis piešimo priemonėmis. 

• Natiurmortas su apvalių formų daiktais, jų komponavimas tarpusavyje, 

šviesos ir šešėlio perteikimas tonais. Studija. 
II pusmetis 

• Apimtinė forma ir reljefas. Kampuotų ir apvalių formų modeliavimas, 

perteikiant šviesą ir šešėlį, suvokiant formos ir šviesos tarpusavio 

sąveiką. Įvairių aplinkoje esančių daiktų eskizavimas. 

• Gipsinio karnizo fragmento piešimas, prieš tai atlikus konstruktyvinį 
eskizą, siekiant kuo tiksliau nustatyti karnizo elementų proporcijų 

sntykius. Studija 

• Žmogaus figūros eskizavimas, panaudojant natūrą. Greiti piešiniai 

anglimi ar sangina, atskleidžiant judesio emociją ir charakterį. 

• Intrjero piešimas. Perspektyvos įtvirtinimas. 

• Draperija. Formų ir tonų niuansai. Studija. 

• Gamtos mikrostruktūros. Piešiniai tušu ir plunksna, panaudojant gamtinę 
medžiagą. 

• Piešimas iš atminties. Teminės kompozicijos atlikimas. 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Piešimo techninių priemonių 
pažinimas ir darbo įgūdžių 

jomis formavimas, nuoseklus 

piešimo technikų įvaldymas 

 
 Trimačio vaizdo perteikimas 

plokštumoje, teorinis ir 

praktinis piešinio formavimo 
principų įsisavinimas  

 

Natūros/piešimo objektų 
studijavimas, fiksavimas, 

analizavimas  

 

Trečiaisiais (septintaisiais) mokymosi metais susipažįstama su klasikiniais 
komponavimo principais (piešimo lapo geometrija, erdvės dalinimas, 

simetrijos ašys, optinis centras ir jų sąveika), linijine perspektyva 

(horizontas, žiūrėjimo taškas, centrinė ir kampinė perspektyva, fokusų taškai) 

ir tonine perspektyva. Mokomasi modeliuoti kampuotas ir apvalias formas, 
perteikti šviesą ir šešėlį, suprasti formos ir šviesos tarpusavio sąveiką Toliau 

mokomasi modeliuoti skirtingus tonus bei juos niuansuoti, plečiama tonų 

skyrimo geba. Susipažįstama su netradicinėmis piešimo priemonėmis ir 
eksperimentinėmis technikomis. Derinantis prie mokinio 

psichologinių/fiziologinių ypatybių, formuojami individualūs piešimo 

technikos įgūdžiai, susipažįstama su piešimo plastinės kalbos istorine raida ir 
eksperimentiniais piešimo būdais. 

I pusmetis 

• Panoraminis peizažas. Erdvės problemos sprendimas. 
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Kūrybiškumo ir individualaus 

požiūrio ugdymas 
• Natiurmortas su buitiniais daiktais arba žaislais. Antros klasės įgūdžių 

įtvirtinimas. Studija. 

• Žmogaus veido dalys. Akies, nosies, lūpų ilgalaikiai eskizai. 

• Kaukolės studija, prieš tai atlikti detalų eskizą, išsiaiškinant anatominę 

sandarą. 

• Eskizavimas iš atminties. 

• Portreto eskizavimas iš natūros, keičiant apšvietimą ir rakursą. 
II pusmetis 

• Plokštuminė galva, jos erdvinės apimties perteikimas. Studija. 

• Įvairių sudėtingos formos daiktų eskizavimas, kečiant apšvietimą ir 

rakursą. 

• Gipsinė galva. Konstrukcijos analizė bei formos ir šviesos tarpusavio 

sąveika. Studija. 

• Žmogaus kūno dalių: plaštakos ir pėdos ilgalaikiai eskizai. 

• Figūrinė kompozicija paremta vaizduote. „Autobusų stotelėje“, 

‚Diskotekoje“ ir t. t. 

• Artimiausios aplinkos vaizdavimas iš natūros (augalai, gatvė, 
automobiliai ir t. t.) 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Piešimo techninių priemonių 
pažinimas ir darbo įgūdžių 

jomis formavimas, nuoseklus 

piešimo technikų įvaldymas  
 

Trimačio vaizdo perteikimas 

plokštumoje, teorinis ir 
praktinis piešinio formavimo 

principų įsisavinimas  

 

Natūros/piešimo objektų 
studijavimas, fiksavimas, 

analizavimas 

 
 Kūrybiškumo ir individualaus 

požiūrio ugdymas 

Ketvirtaisiais (aštuntaisiais) mokymosi metais toliau susipažįstama su 
klasikinio piešimo proceso metodine eiga, piešinio tolygaus formavimo 

principas, viso proceso metu išlaikant piešiamo objekto komponavimo, 

konstravimo, proporcijų perteikimo ir plastinės struktūros visumą. Mokomasi 
suprasti vaizduojamo objekto konstrukciją, perteikti toną bei jo niuansus, 

medžiagiškumą, tekstūrą, faktūrą, minkštų ir kietų kūnų paviršių, pastebėti ir 

užfiksuoti esminius piešiamų objektų bruožus bei ypatybes. Mokomasi 
piešiniuose interpretuoti fiksuojamą medžiagą, skatinama kūrybiškai naudotis 

piešimo plastinės ir techninės kalbos priemonėmis, eksperimentuoti. 

I pusmetis 

• Linijinis perspektyvinis architektūros ir gatvės eskizas. Skirtingų faktūrų 

perteikimas. Piešinys iš natūros. 

• Žmogaus galvos eskizai iš natūros. 

• Žmogaus galvos studija. Proporcijų studijavimas, toninis sprendimas. 

• Teminė- figūrinė kompozicija, akcentuojant portreto charakterį. Pvz. 
„Helovyno personažai‘, „Mitinės būtybės‘ ir t.t. 

• Rankose laikančio buitinį daiktą žmogaus portretas. Proporcijų ir 

charakterio ieškojimas. Studija. 

• Gamtos mikrostruktūros. Įvairios gamtinės medžiagos piešiniai tušu, 

akcentuojant detalės svarbą. 
II pusmetis 

• Medžiagiškumo, faktūrų, nuotaikos perteikimas piešiant žiemos vaizdą 

per langą. 

• Augalinių formų, medžių eskizai. 

• Žmogaus figūros eskizai, keičiant judesius. 

• Žmogaus figūros studija. Proporcijų ir judesio akcentavimas. 

• Sudėtingos formos buitinių daiktų ir gipsinių geometrinių kūnų 

natiurmortas.Studija. 

• Teminė- figūrinė kompozicija, vaizduojanti žmonių grupę, pvz. 
‚Varžybos‘ „Lenktynės‘ ir t. t. 

• Pasiruošimas diplominiam darbui ir jo atlikimas. 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

TAPYBA 

Dailės programa 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO  dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai 

Dalyko mokymas 3 valandos per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Dailės dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Ugdyti tapybos plastinės raiškos, medžiagų, priemonių, spalvos galimybių išmanymą bei praktinius 

tapymo įgūdžius studijiniuose ir kūrybiniuose darbuose. 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – pažinti spalvų savybes ir jų, bei tapybos priemonių, technikų, plastinės raiškos 

pagalba, įvaizdinti regimąjį ar vaizduotės pasaulį, abstrakčias idėjas. 

Uždaviniai: 1) suteikti žinių apie tapybos medžiagų bei priemonių technines ir tapybos plastinės 

kalbos galimybes, jų panaudojimo įvairovę; 2) suteikti žinių apie teorines, istorines, 

sociokultūrines, psichoemocines spalvos bei spalvinių derinių pažinimo, suvokimo ir praktinio 

naudojimo galimybes, lavinti spalvų atpažinimo gebą; 3) mokyti analizuoti, suvokti, vertinti, 

interpretuoti vaizduojamą objektą spalviniu - tapybiniu požiūriu, kūrybiškai naudoti tapybos 

plastinės kalbos elementus; 4) nuosekliai formuoti ir tobulinti tapymo įgūdžius, lavinti gebėjimus 

sąmoningai ir originaliai naudoti plastines raiškos priemones; 5) ugdyti kūrybiškumą bei 

individualų požiūrį. 

Tapybos dalyką sudaro keturios veiklos sritys: 1) žinių apie tapybos medžiagų ir priemonių 

technines galimybes bei tapybos plastinės kalbos elementus įgijimas; 2) spalvų ir spalvinių derinių 

suvokimo bei gebėjimo juos perteikti ir tikslingai naudoti ugdymas; 3) nuoseklus tapymo įgūdžių 

formavimas; 4) kūrybiškumo ir individualaus požiūrio ugdymas. 

Užsiėmimai organizuojami klasėse, gamtoje, muziejuose, galerijose ir kt. Pamokų metu derinamas 

teorinių žinių įsisavinimas su praktinių įgūdžių formavimu. Mokoma(si) stebėti, analizuoti, 

fiksuoti, interpretuoti, suprasti, vertinti. Mokoma individualizuotai, lanksčiai pritaikant tapybos 

užduotis, laiduojančias mokinio gebėjimų plėtotę. Siekiama ugdyti nestandartišką kūrybinį, kritinį 

mąstymą. Užsiėmimų metu derinami informaciniai (aiškinimas, pasakojimas, demonstravimas), 

kūrybiniai (laisvas tapymas, bandant technines dažų ir priemonių savybes, improvizacinis tapymas, 

bandant plastines galimybes, greitas ir studijinis tapymas, remiantis natūros stebėjimu ar vaizduote) 

ir patariamieji (tapomos natūros analizė, patarimai visai mokinių grupei ir individualiai kiekvienam 

mokiniui, individualūs ir grupiniai tapomų paveikslų aptarimai, iš(si)aiškinant esmines klaidas ir 

įvertinant asmeninius pasiekimus) metodai. 
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Dalyko nuostatos 

Suvokti regimąjį bei dvasinį pasaulį, kaip spalvų ir spalvinių derinių reiškimosi erdvę. Pažinti ir 

skirti tapybos technikas bei gebėti jomis naudotis. Suprasti, analizuoti ir vertinti klasikinės bei 

šiuolaikinės tapybos kūrinius ir procesus, reikšti asmeninę nuomonę apie juos. Realizuoti savo 

kūrybines idėjas, tinkamai pasirenkant raiškos būdus ir tapybines priemones. Formuoti ir tobulinti 

individualią plastinę kalbą, subjektyvų analitinį ir emocinį santykį su tapybos objektu. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Žinių apie tapybos medžiagų ir priemonių technines galimybes bei tapybos plastinės kalbos 

elementus įgijimas bei taikymas praktikoje 

Esminis gebėjimas: įvaldyti tapybos technikas ir tapymo būdus, įsisavinti pagrindinę tapybos 

plastikos terminiją, naudoti tapybos plastinės raiškos elementus 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įvaldyti skirtingas tapymo medžiagas, 

priemones ir būdus. 

 

1.1.1. Atpažinti ir skirti tapybos technikas; 

1.1.2. pasirinkti tapymui reikalingas medžiagas, 

priemones bei tapymo būdus; 

1.1.3. skirti pagrindinių dažų (akvarelė, guašas, 

akrilas, aliejus,) tapybines ir technologines 

savybes, atskleisti tapymo jais ypatumus ir 

galimybes. 

1.2. Naudoti tapybos plastinės kalbos 

elementus. 

1.2.1. Skirti tapybos plastinės raiškos 

elementus. 

1.2.2. Atskleisti jų naudojimo galimybes. 

2. Spalvų suvokimo, gebėjimo jas perteikti bei tikslingai naudoti spalvas ir spalvinius 

derinius ugdymas 

Esminis gebėjimas: Tikslingai naudoti spalvą ir spalvinius derinius – pagrindinę tapybos išraiškos 

priemonę – atvaizduojant natūrą ir kuriant 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Naudotis spalvotyros žiniomis tapant. 2.1.1. Naudoti pagrindinius spalvotyros 

terminus: spalvų ratą, spalvų gaublį ir 

achromatinius jo pjūvius, pagrindinių ir 

papildomų spalvų priešpriešas, pagrindinius 

spalvų ir tonų kontrastų bei indukcijos 

principus, spalvų optinio ir mechanino 

maišymo(si) galimybes, skirti šiltų - šaltų spalvų 

ir atspalvių gamas; 

2.1.2. sąmoningai naudotis spalvos teorijos ir 

istorijos žiniomis analizuojant tapybos ar kitą 

kūrinį. 

2.2. Spalvą analizuoti atsietai nuo objekto – kaip 

vizualinę, tapybinę, santykinę savybę. 

2.2.1. Įvardinti ne daiktines, bet spalvines - 

tapybines natūros savybes; 

2.2.2. apibūdinti spalvinių derinių svarbą. 

3. Nuoseklus tapymo įgūdžių formavimas, atvaizduojant natūros objektus ir reiškinius 

Esminis gebėjimas: nuosekliai ir kūrybiškai gilinti tapymo įgūdžius. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Tapyti natiurmortą, peizažą, portretą, 

figūrą. 

3.1.1. Įvardinti spalvotyros, tapybos plastikos 

elementų ir kompozicijos taikymo galimybes; 

3.1.2. stebėti ir analizuoti tapomą objektą ar 

objektų grupes. 

3.2. Tapybinėmis priemonėmis vaizduoti formą, 

apimtį, medžiagiškumą, šviesą, erdvę. 

3.2.1. Atpažinti formos, šviesos, erdvės, 

medžiagiškumo perteikimo būdus; 
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3.2.2. apibūdinti skirtingų kultūrinių epochų 

tikrovės suvokimo ir vaizdavimo tapybos 

priemonėmis būdus. 

3.3. Perteikti asmeninį (emocinį , loginį ar kt.) 

santykį su tapomu objektu. 

 

3.3.1. Įvardinti natūros spalvinę nuotaiką; 

3.3.2. apibūdinti vaizduojamo objekto tapybinį 

charakterį. 

4. Kūrybiškumo ir individualaus požiūrio ugdymas 

Esminis gebėjimas: mokėti sąmoningai ir kūrybiškai naudoti ir jungti tarpusavyje tapybinės 

kalbos elementus. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

4.1. Analizuoti tikrovę ir rasti meninės raiškos 

bei tapymo technikos būdus jai transformuoti į 

tapybos kūrinį. 

4.1.1. Įvardinti koliažo, asambliažo, mišrių ir 

kompiuterinių technikų bei vaizdo kūrimo 

netradicinėmis priemonėmis galimybes; 

4.1.2. pastebėti tapybos plastikos elementus 

meno kūriniuose. 

4.2. Naudotis spalvotyros bei spalvos istorinės 

raidos žiniomis kuriant individualią spalvinę 

gamą, ieškoti originalių spalvinių derinių bei 

eksperimentuoti spalvų galimybėmis tapant. 

4.2.1. Apibrėžti pagrindinius istorinius spalvos 

ir spalvinių derinių suvokimo etapus; 

4.2.2. įvardinti teorinius, istorinius, socialinius, 

emocinius, dvasinius spalvos sampratos 

aspektus, ir praktinio naudojimo galimybes. 

4.3. Tikslingai jungti, kombinuoti ir 

manipuliuoti pavieniais plastikos elementais bei 

jų grupėmis, gebėti juos kūrybiškai panaudoti 

idėjos arba impulso, emocijos įprasminimui. 

 

4.3.1. Apibūdinti pavienių raiškos priemonių ir 

jų kombinacijų ypatumus ir galimybes; 

4.3.2. atpažinti klasikinės, modernizmo, 

postmodernizmo tapybos plastinės kalbos 

ypatybes; 

4.3.3. analizuoti kitų vizualiųjų menų plastikos 

elementų panaudojimo tapyboje galimybes.  

4.3.4. argumentuoti savo ieškojimų pobūdį ir 

eksperimentinių technikų tikslingumą. 

4.4. Dalyvauti parodose, projektuose ir pan. 4.4.1. Kelti individualius tikslus savarankiškai 

tapant; 

4.4.2. apibūdinti, analizuoti, vertinti, 

interpretuoti savo ir kitų tapybos darbus, 

technologinius ir kūrybinius eksperimentus, 

suvokti juos skirtinguose kontekstuose. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Tapybos dalyką sudaro keturios veiklos sritys: 1) tapybos  techninių priemonių pažinimas ir darbo 

įgūdžių jomis formavimas, nuoseklus tapybos technikų įvaldymas; 2) trimačio vaizdo perteikimas 

plokštumoje, teorinis ir praktinis tapybos formavimo principų įsisavinimas; 3) natūros/tapybos 

objektų studijavimas, fiksavimas, analizavimas; 4) kūrybiškumo ir individualaus požiūrio ugdymas 

; 5) spalvynių dermių, spalvotyros studijavimas; 6) spalvinio tonalumo ir spalvos temperatūrų 

analizavimas. 

 

Rekomenduojamas temų skaičius per mokymosi metus 
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T
ap

y
b
a 

1-3 4-5 4-5 4 6-10 

I pusmetis 

Peržiūra 

II pusmetis 

Peržiūra 

4 3-5 3-5 3 5-8 

I pusmetis 

Peržiūra 

II pusmetis 

Baigiamojo darbo 

gynimas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema. Kiekvienos 

pamokos metu taikomas formuojamasis, nukreipiamasis vertinimas be pažymių. Pažymiai rašomi 

kiekvieno pusmečio darbų peržiūrų metu. Akcentuojama individuali pažanga, lyginami dabartiniai 

mokinio pasiekimai su ankstesniais. Metinį vertinimą sudaro I-o ir II-o pusmečių  pažymių 

vidurkis. Baigiamojo (diplominio) darbo pažymį sudaro temų paieškos, eskizų atlikimo, darbo 

eigos, idėjos įgyvendinimo, meninės vertės, baigiamojo darbo aprašo ir kūrinio 

pristatymo  vertinimas. 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Žinių apie tapybos 

medžiagų ir 

priemonių technines 

galimybes bei 

tapybos plastinės 

kalbos elementus 

įgijimas ir taikymas 

praktikoje. 

Minimalios būtinos ir 

patenkinamos  

žinios apie tapybos 

medžiagų ir priemonių 

technines galimybes, 

silpni ir patenkinami 

tapybos plastinės 

kalbos elementų 

įgijimo ir taikymo 

praktikoje įgūdžiai. 

Vidutinės žinios apie 

tapybos medžiagų ir 

priemonių technines 

galimybes bei 

vidutiniai tapybos 

plastinės kalbos 

elementų įgijimo ir 

taikymo praktikoje 

įgūdžiai. 

Puikios ir labai geros 

žinios apie tapybos 

medžiagų ir priemonių 

technines galimybes, 

labai geri ir puikūs 

tapybos plastinės 

kalbos elementų 

įgijimo ir taikymo 

praktikoje įgūdžiai. 

Spalvų suvokimo, 

gebėjimo jas 

perteikti bei 

tikslingai naudoti 

spalvas ir spalvinius 

derinius ugdymas. 

 

Silpni ir patenkinami 

spalvų suvokimo, 

gebėjimo jas perteikti 

bei tikslingai naudoti 

spalvas ir spalvinius 

derinius įgūdžiai. 

 

Vidutiniai spalvų 

suvokimo, gebėjimo 

jas perteikti bei 

tikslingai naudoti 

spalvas ir spalvinius 

derinius įgūdžiai. 

 

Puikūs ir labai geri 

spalvų suvokimo, 

gebėjimo jas perteikti 

bei tikslingai naudoti 

spalvas ir spalvinius 

derinius įgūdžiai. 

Nuoseklus tapymo 

įgūdžių ir plastinių 

raiškos priemonių 

formavimas, 

atvaizduojant 

natūros objektus ir 

reiškinius. 

Silpni ir patenkinami 

tapymo ir plastinių 

raiškos priemonių 

formavimo įgūdžiai, 

atvaizduojant natūros 

objektus ir reiškinius. 

 

Vidutiniai tapymo ir 

plastinių raiškos 

priemonių formavimo 

įgūdžiai, atvaizduojant 

natūros objektus ir 

reiškinius. 

 

Lanai geri ir puikūs 

tapymo ir plastinių 

raiškos priemonių 

formavimo įgūdžiai, 

atvaizduojant natūros 

objektus ir reiškinius. 
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Kūrybiškumo ir 

individualaus 

požiūrio ugdymas 

Silpni ir patenkinami 

kūrybiškumo ir 

individualaus požiūrio 

ugdymosi įgūdžiai 

 

Vidutiniai 

kūrybiškumo ir 

individualaus požiūrio 

ugdymosi įgūdžiai 

 

Labai geri ir puikūs  

kūrybiškumo ir 

individualaus požiūrio 

ugdymosi įgūdžiai 

 

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Žinių apie tapybos medžiagų 
ir priemonių technines 

galimybes bei tapybos 

plastinės kalbos elementus 
įgijimas ir taikymas 

praktikoje. 

Susipažįstama su pagrindiniais tapybos plastinių bei techninių priemonių 
terminais, su įvairiais tapybiniais dažais (akvarelė, akrilas, tempera, aliejus ir 

pan.), jų techninėmis savybėmis bei tapybinėms galimybėms, jiems naudoti 

skirtomis priemonėmis. 

• Pažintinė pamoka  (spalvų maišymas remiantis natiurmorto gama).  

Spalvų suvokimo, gebėjimo 

jas perteikti bei tikslingai 
naudoti spalvas ir spalvinius 

derinius ugdymas. 

Susipažįstama su spalvotyros terminija ir pagrindais, spalvinių santykių 

suvokimo ir praktinio naudojimo tapyboje raida. Teorinės žinios nuosekliai 
gilinamos ir betarpiškai įtvirtinamos praktinėmis užduotimis.  

• Nesudėtingas 2-3 daiktų natiurmortas. Šiltas koloritas 

• Komponavimas lape, daikto forma (spalvos kitimas pagal formą), erdvė. 

Nuoseklus tapymo įgūdžių ir 

plastinių raiškos priemonių 
formavimas, atvaizduojant 

natūros objektus ir reiškinius. 

Mokomasi analizuoti ir suprasti vaizduojamų objektų arba jų grupių 

tapybinės interpretacijos galimybes. Nuosekliai vystomi regimosios tikrovės 
perkūrimo tapybinėmis priemonėmis gebėjimai (šviesa, šešėlis, kontrastas, 

niuansas, linijinė ir/ar spalvinė perspektyva, formos ir erdvės modeliavimas 

tonu ir/ar spalva, detalizacija ir apibendrinimas, medžiagiškumas). 

Formuojami ir tobulinami tapymo kalbos įgūdžiai 
(tapybiškumas/dekoratyvumas/grafiškumas, koloritas, spalviniai santykiai, 

apšvietimo charakteris, spalvinės dėmės dydžio ir formos svarba, potėpis ir 

faktūra, ir) tapant natiurmortą, peizažą, portretą, pusfigūrę ar figūrą ir 
atliekant vis sudėtingesnes medžiagines natūros vaizdavimo (skaidrumas, 

blizgumas, atspindys, ir pan.) ir tikslines (šviesa, forma, erdvė ir pan.) 

užduotis.  

• Kontrastingas natiurmortas. Daiktų forma  (nuosavas ir krintantis 
šešėliai).  

• Peizažas (pro langą).Komponavimas. Perspektyva. 

• Studija. (Interjeras) Komponavimas. Perspektyva 

• Minimalistinis natiurmortas –vieno daikto natiurmortas. Komponavimas 

.Erdvės traktuotė, spalvinė perspektyva natiurmorte  

• Daugiadaiktė kompozicija. Daiktų sankaupa. Planai erdvėje.  

• Miniatiura. Natiurmortas . Eskizai Atrinkimas. Formatas, teptukas ir 

tapybos pobūdis  

• Peizažas-pleneras (priklausomai nuo oro sąlygų.)  Perspektyva, žalios 

spalvos traktuotė. Šviesa, šešėlis. 

• Pasiruošimas peržiūroms 

Kūrybiškumo ir individualaus 

požiūrio ugdymas. 

Skatinamas domėjimasis šiuolaikiniais tapybos procesais, analitinis ir 

kontekstualus jų vertinimas, gretinimas su asmeniniais kūrybiniais siekiais; 

improvizacija, individualumas, meninis ir techninis eksperimentavimas. 
Formuojama stilistinė tapybos kalba (asmeninė spalvinė sistema, tapysenos 

maniera, ritmika, spalvinis ir prasminis akcentavimas, subjektyvi erdvėvoka) 

ir gebėjimas sąmoningai naudoti specifines plastines priemones bei jų 

derinius tapomame paveiksle, suprasti jų psichoemocinio poveikio galią.  

• Animacinio personažo tapyba įterpiant jį į savo gyvenimišąją situaciją ir 
suardant jį.  
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• Vidinio savo orientavimosi erdvėje, gyvenamojoje aplinkoje kūrimas, 

nutapyti jutiminį savo judėjimo iš mokyklos namo žemėlapį.  

• Greičio vaizdavimas tapyboje, greitai judančių figūro vaizdavimas 

panaudojant veržlų ir ekspresyvų gestą išreiškiantį greitį 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Spalvų suvokimo, gebėjimo 

jas perteikti bei tikslingai 

naudoti spalvas ir spalvinius 

derinius ugdymas. 

Gilinamasi į spalvinių santykius, spalvinį tonalumą, į spalvinių temperatūrų 

skirtumus ir santykius  suvokimo ir praktinio naudojimo tapyboje raida. 

Teorinės žinios nuosekliai gilinamos ir betarpiškai įtvirtinamos praktinėmis 

užduotimis. 

• Interjero detalė- laiptai. Spalvos kitimas šviesoje ir šešėlyje 

• Dekoratyvus natiurmortas remiantis Henri Matiss‘o natiurmortais  
(Žemas žiūrėjimo taškas). Forma ir deformacija natiurmorte 

• Natiurmortas interjere remiantis David Hockney ir Henri Matisse 

interjerais. Erdvė, perspektyva. 

Nuoseklus tapymo įgūdžių ir 
plastinių raiškos priemonių 

formavimas, atvaizduojant 

natūros objektus ir reiškinius 

Mokomasi analizuoti ir suprasti vaizduojamų objektų arba jų grupių 
tapybinės interpretacijos galimybes. Nuosekliai vystomi regimosios tikrovės 

perkūrimo tapybinėmis priemonėmis gebėjimai (šviesa, šešėlis, kontrastas, 

niuansas, linijinė ir/ar spalvinė perspektyva, formos ir erdvės modeliavimas 

tonu ir/ar spalva, detalizacija ir apibendrinimas, medžiagiškumas). 
Formuojami ir tobulinami tapymo kalbos įgūdžiai 

(tapybiškumas/dekoratyvumas/grafiškumas, koloritas, spalviniai santykiai, 

apšvietimo charakteris, spalvinės dėmės dydžio ir formos svarba, potėpis ir 
faktūra, ir) tapant natiurmortą, peizažą, portretą, pusfigūrę ar figūrą ir 

atliekant vis sudėtingesnes medžiagines natūros vaizdavimo (skaidrumas, 

blizgumas, atspindys, ir pan.) ir tikslines (šviesa, forma, erdvė ir pan.) 

užduotis. 

• Klasės draugų portretai. Proporcija, struktūra. Neišbaigtumas 

• Šviesi figūra tamsoje. Tamsos pustoniai, tamsos atspalvių 
modeliavimas, šviesos ir tamsos santykiai 

• Draugo eskizai. Komponavimas, proporcija, spalva. Piešinys popieriuje. 

• Pasiruošimas peržiūrai 

Nuoseklus tapymo įgūdžių ir 

plastinių raiškos priemonių 
formavimas, atvaizduojant 

natūros objektus ir reiškinius. 

Skatinamas domėjimasis šiuolaikiniais tapybos procesais, analitinis ir 

kontekstualus jų vertinimas, gretinimas su asmeniniais kūrybiniais siekiais; 
improvizacija, individualumas, meninis ir techninis eksperimentavimas. 

Formuojama stilistinė tapybos kalba (asmeninė spalvinė sistema, tapysenos 

maniera, ritmika, spalvinis ir prasminis akcentavimas, subjektyvi erdvėvoka) 

ir gebėjimas sąmoningai naudoti specifines plastines priemones bei jų 
derinius tapomame paveiksle, suprasti jų psichoemocinio poveikio galią.  

• Savarankiškas natiurmorto sustatymas . Grupinis darbas . Aptarimas, 

tapyba. 

• Tapybinė abstrakcija remiantis 20 a. vidurio abstrakčios 

ekspresionistinės tapybos pavydžiais 

• Vandens ir ugnies stichijų, chaotiškų struktūrų, neturinčių konkrečių 
erdvinių formų ir gylių tapybinė interpretacija 

• Virtualus pleneras, pasirenkamas bet kuris Google street vaizdas jį 

interpretuojant peizažo tapymo būdu 

• Pleneras lauke tapant aplinką ir peizažą 

• Pasiruošimas peržiūroms 
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Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Spalvų suvokimo, gebėjimo 

jas perteikti bei tikslingai 

naudoti spalvas ir spalvinius 

derinius ugdymas. 

Gilinamasi į spalvinių santykius, spalvinį tonalumą, į spalvinių temperatūrų 

skirtumus ir santykius  suvokimo ir praktinio naudojimo tapyboje raida. 

Teorinės žinios nuosekliai gilinamos ir betarpiškai įtvirtinamos praktinėmis 

užduotimis. 

• Natiurmortas. Baltas šviesoje ir baltas šešėlyje. Spalvos kitimas 

• Portretas. Spalvos kitimas veide 

• Monochrominė kompozicija remiantis Luc Tuymans 

• Kompozicija. Naktinis peizažas 

• Pasiruošimas peržiūrai 

Nuoseklus tapymo įgūdžių ir 

plastinių raiškos priemonių 

formavimas, atvaizduojant 
natūros objektus ir reiškinius. 

Mokomasi analizuoti ir suprasti vaizduojamų objektų arba jų grupių 

tapybinės interpretacijos galimybes. Nuosekliai vystomi regimosios tikrovės 

perkūrimo tapybinėmis priemonėmis gebėjimai (šviesa, šešėlis, kontrastas, 
niuansas, linijinė ir/ar spalvinė perspektyva, formos ir erdvės modeliavimas 

tonu ir/ar spalva, detalizacija ir apibendrinimas, medžiagiškumas). 

Formuojami ir tobulinami tapymo kalbos įgūdžiai 

(tapybiškumas/dekoratyvumas/grafiškumas, koloritas, spalviniai santykiai, 
apšvietimo charakteris, spalvinės dėmės dydžio ir formos svarba, potėpis ir 

faktūra, ir) tapant natiurmortą, peizažą, portretą, pusfigūrę ar figūrą ir 

atliekant vis sudėtingesnes medžiagines natūros vaizdavimo (skaidrumas, 
blizgumas, atspindys, ir pan.) ir tikslines (šviesa, forma, erdvė ir pan.) 

užduotis. 

• Natiurmortas interjere. 

• Kompozija Šokanti figūra pagal Edgar Degas Balerinų tapyba 

• Natiurmortas su gipsine galva. Šviesos, šešėlio perteikimas 

• Pleneras, tapoma lauke 

• Pasiruošimas peržiūroms 

Kūrybiškumo ir individualaus 

požiūrio ugdymas. 

Skatinamas domėjimasis šiuolaikiniais tapybos procesais, analitinis ir 

kontekstualus jų vertinimas, gretinimas su asmeniniais kūrybiniais siekiais; 
improvizacija, individualumas, meninis ir techninis eksperimentavimas. 

Formuojama stilistinė tapybos kalba (asmeninė spalvinė sistema, tapysenos 

maniera, ritmika, spalvinis ir prasminis akcentavimas, subjektyvi erdvėvoka) 
ir gebėjimas sąmoningai naudoti specifines plastines priemones bei jų 

derinius tapomame paveiksle, suprasti jų psichoemocinio poveikio galią.  

• Michel Basquiat paskatino papasakoti apie save, remiantis Micheliu 

Basquiat ir gatvės meno bei ekspresionistinės tapybos sinteze sukurti 
figuratyvinį pasakojimą apie save 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Nuoseklus tapymo įgūdžių ir 
plastinių raiškos priemonių 

formavimas, atvaizduojant 

natūros objektus ir reiškinius. 

Mokomasi analizuoti ir suprasti vaizduojamų objektų arba jų grupių 
tapybinės interpretacijos galimybes. Nuosekliai vystomi regimosios tikrovės 

perkūrimo tapybinėmis priemonėmis gebėjimai (šviesa, šešėlis, kontrastas, 

niuansas, linijinė ir/ar spalvinė perspektyva, formos ir erdvės modeliavimas 

tonu ir/ar spalva, detalizacija ir apibendrinimas, medžiagiškumas). 
Formuojami ir tobulinami tapymo kalbos įgūdžiai 

(tapybiškumas/dekoratyvumas/grafiškumas, koloritas, spalviniai santykiai, 

apšvietimo charakteris, spalvinės dėmės dydžio ir formos svarba, potėpis ir 
faktūra, ir) tapant natiurmortą, peizažą, portretą, pusfigūrę ar figūrą ir 

atliekant vis sudėtingesnes medžiagines natūros vaizdavimo (skaidrumas, 

blizgumas, atspindys, ir pan.) ir tikslines (šviesa, forma, erdvė ir pan.) 
užduotis. 
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• Komponavimas  Horizontaliame, vertikaliame, apvaliame formate. 

Abstrakcija. 

• Dėmių komponavimas, dydis, lokalizacija. Dėmės ir formos santykis. 

Dvejų toninių ir spalvinių dėmių sąveika. Žaidimo tema 

• Linija. Linijų sąveika. Nuotaika linijos pagalba. Temos: ramybė, Įtampa, 
chaosas 

• Daugiaplanė kompozicija Tema: Šventė. Spalvinio chaoso 

struktūrizavimas 

• Pasiruošimas peržiūrai 

• Savarankiškas natiurmorto tapymas. Natiurmorto struktūrizavimas, 

deformacija. Kūbizmas 

• Potabinės abstrakcijos ir op arto analizė ir eksperimentai 

• Koliažas. Jungtis tarp iliuzinės erdvės ir fizinio pasaulio objektų 

• Gyvo žmogaus portretas. Charakterio, judesio perteikimas 

• Tapymas lauke-pleneras 

• Pasiruošimas peržiūroms diplomantams darantiems tapybos diplominį 

darbą  

• Medžiagos baigiamąjam darbui rinkimas ir eskizavimas (pavadinimai 
paveikslui) 

• Diplomantams darantiems tapybos diplominį darbą galutinis darbo 

įgyvendinimas  
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2011 Philips, L. Unmonumental Phaidon  

2. 2002 Stauskaitė, J. Meno pažinimas-mokytojas ir mokinys Vaga  

3. 1998 Adamonis, J. Nuo taško iki sintezės VDA leidykla  

4. 1985 Tumėnienė, N. Tapyba Spindulys  

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2012 Lukšienė, M. Jungtys Alma littera  

2. 2011 Piage, J. Vaiko pasaulėvoka Žara  

3. 2008 Harrison, H. Kaip piešti ir tapyti.  Naujoji Rosma  

4. 2003 Goleman, D. Emocinis intelektas. Presvika  

5. 1993 Gage, N. L., Berliner, D. C. Pedagoginė psichologija.  Alma littera  
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

SKULPTŪRA 

Dailės programa 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO  dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Dailės dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Ugdyti gebėjimus suvokti, atrasti ir kurti erdvinius objektus trimatėje erdvėje ir projekcijose, tam 

panaudojant įvairias priemones. Įgyti skulptūrinių žinių bei įgūdžių, reikalingų kūrybinei raiškai. 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – ugdyti erdvinės formos suvokimą,  įgyti jos kūrimo pagrindus. Skulptūra apima 

lipdybą, konstravimą, erdvinę plastiką, erdvinės formos kompoziciją, skulptūrines formas ir 

objektus, skulptūrines instaliacijas, ir kt. Atsižvelgiant į mokyklos turimą bazę, mokytojų 

pasirengimą ir poreikį, skulptūra gali būti keičiama kitais erdvinės formos kūrimo principų 

suvokimą ugdančiais dalykais (keramika, erdviniu dizainu ar pan.). 

Uždaviniai: 1) suteikti skulptūros plastinės struktūros, technikų ir technologijų teorinių bei 

praktinių žinių; 2) lavinti pastabumą, derinti jį su taktiliniu jautrumu bei struktūrine erdvinės 

formos kūrimo logika; 3) išmokyti skulptūrinėmis priemonėmis atvaizduoti aplinkos objektus 

erdvėje; 4) praktiškai taikyti erdvinės raiškos įgūdžius; 5) atskleisti įvairialypes formos suvokimo 

ir naudojimo mene bei gyvenime galimybes; 6) ugdyti kūrybiškumą bei individualų požiūrį. 

Pamokų metu derinamos teorinės žinios su praktiniais įgūdžiais. Taikomi nuoseklūs mokymo(si) 

metodai – stebėjimas, fiksavimas, medžiagos ir technologijos įvaldymas, analizavimas, 

interpretavimas, eksperimentas, vertinimas, aptarimas.      

 

Dalyko nuostatos 

Stengtis konstruoti situaciją, kurioje daiktai materializuojasi, įgauna formą ir patys suranda sau 

vietą. Siekti tikslingai taikyti formos kūrimo būdus kūrybinėse užduotyse.  

Pažinti, tikslingai praktikoje pasirinkti medžiagas, darbo priemones, technikas ir technologijas. 

Sieti formą, idėją, funkciją, medžiagą ir erdvę. Įprasminti savo idėjas formos srityje. 

 

Mokinių pasiekimai 

1. Žinių apie skulptūros medžiagų ir priemonių technines galimybes bei skulptūrinės 

plastinės kalbos elementus įgijimas 

Esminis gebėjimas: skirti skulptūros technikas ir formos kūrimo būdus, įsisavinti pagrindinę 

skulptūrinės plastikos terminiją, naudoti skulptūros plastinės raiškos elementus. 
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Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įvaldyti skirtingas skulptūros medžiagas, 

priemones ir formos kūrimo būdus. 

 

1.1.1. Atpažinti ir skirti skulptūros technikas; 

1.1.2. įvardinti technologiškai reikalingas 

medžiagas, priemones bei formos kūrimo 

būdus; 

1.1.3. įvardinti pagrindinių medžiagų 

skulptūrines ir technologines savybes, išmanyti 

darbo jomis ypatumus ir galimybes; 

1.1.4. giliau išmanyti lipdybos technikas bei 

keramikos technologiją; 

1.1.5. įvardinti objekto mechaninės kopijos 

atlikimo būdus, priemones ir technologijas. 

1.2. Apibūdinti skulptūros plastinės raiškos 

priemones ir jas taikyti. 

 

1.2.1. Taisyklingai vartoti skulptūros sąvokas ir 

terminologiją; 

1.2.2. skirti skulptūros plastinės raiškos 

priemones; 

 1.2.3. nusakyti jų naudojimo galimybes. 

2. Formos suvokimo ugdymas 

Esminis gebėjimas: Tikslingai naudoti formą, jos plastiką atvaizduojant natūrą ir kuriant. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Sieti formą, idėją, funkciją ir medžiagą. 

 

2.1.1. Skirti formų charakterius ir žinoti jų 

panaudojimo idėjai perteikti galimybes. 

2.1.2. Įvardinti formos ir funkcijos tarpusavio 

priklausomybę. 

2.1.3. Taikyti funkcionalaus objekto kūrimo 

metodiką. 

2.1.4. Atskleisti medžiagos, formos ir 

formosplastikos tarpusavio priklausomybę. 

2.2. Sieti formą ir erdvę. 

 

2.2.1. Nusakyti erdvės ir skulptūrinio objekto 

santykį.; 

2.2.2. parinkti skulptūriniam objektui tinkamą 

vietą erdvėje.; 

2.2.3. apibūdinti, kaip skulptūrinėmis 

struktūromis apvaldyti erdvę. 

2.3. Formą analizuoti atsietai nuo objekto. 

 

2.3.1. Įvardinti objekto formos savybes; 

2.3.2. apibūdinti formos ir spalvos santykį; 

2.3.3. apibūdinti formos ir paviršiaus (faktūros) 

santykį. 

3. Nuoseklus erdvinės formos ir formos plastikos kūrimo įgūdžių lavinimas, atvaizduojant 

natūros objektus. 

Esminis gebėjimas: nuosekliai ir kūrybiškai gilinti skulptūrinės raiškos (lipdymo) įgūdžius. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Atvaizduoti įvairaus sudėtingumo natūros 

objektus. 

 

 

 

3.1.1. Perteikti objekto skulptūrinių masių 

proporcijas bei sustatymą; 

3.1.2. atskleisti vaizduojamo objekto vidinę 

konstrukciją; 

3.1.3. išskirti ir perteikti esminius lipdomų 

objektų bruožus, formos išraiškingumą; 

3.1.4. perteikti žmogaus veido ir kūno 

proporcijas; 

3.1.5. Taikyti bent minimalias plastinės 

anatomijos žinias. 
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3.2. Lipdyti reljefą, apvalią skulptūrą 

 

3.2.1. Įvardinti reljefo ir apvalios skulptūros 

rūšis; 

3.2.2. paaiškinti erdvinio objekto vaizdavimo 

reljefe ir apvalioje skulptūroje specifinius 

skirtumų išmanymą. 

3.3. Skulptūrinėmis priemonėmis perteikti 

formą, formos ir paviršiaus charakterį, faktūrą 

medžiagiškumą, erdvę. 

3.3.1. Taikyti formos, faktūros, 

medžiagiškumo, erdvės, perteikimo būdus; 

3.3.2. įvardinti skirtingų kultūrinių epochų 

tikrovės suvokimo ir vaizdavimo būdus 

skulptūros priemonėmis. 

3.4. Lavinti pastabumą, natūros ir nulipdyto 

objekto analizavimo bei lyginimo įgūdžius. 

 

3.4.1. Pastebėti ir perteikti formos niuansus; 

3.4.2. atskleisti visumos ir detalės santykį. 

3.4.3. mokėti apibendrinti formą; 

3.4.4. analizuoti natūrą ir užfiksuotą vaizdą. 

3.5. Perteikti asmeninį (emocinį, loginį ar kt.) 

santykį su vaizduojamu objektu. 

3.5.1. Įvardinti vaizduojamo objekto nuotaiką; 

3.5.2. apibūdinti objekto charakterį. 

4. Kūrybiškumo ir individualaus požiūrio ugdymas. 

Esminis gebėjimas: Sąmoningai ir kūrybiškai naudoti skulptūrinės raiškos priemones, siekiant 

meninio rezultato. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

4.1. Demonstruoti individualius skulptūrinės 

plastikos ir technikos(ų) įgūdžius. 

4.1.1. Įvardinti individualaus meninio braižo 

požymius; 

4.1.2. įvardinti klasikines ir eksperimentines 

skulptūros technikas, vaizdo kūrimo 

netradicinėmis priemonėmis galimybes; 

4.1.3. argumentuoti savo ieškojimų pobūdį ir 

eksperimentinių technikų tikslingumą. 

4.2. Sąmoningai interpretuoti ir transformuoti 

formas norimai idėjai išreikšti. 

4.2.1. Taikyti skirtingus interpretavimo būdus, 

išmanyti jų teikiamas galimybes; 

4.2.2. argumentuoti savo pasirinkimą vaizduoti 

(ne)akademinėmis formomis, formuluoti idėjas; 

4.2.3. eksperimentuoti ieškant tinkamos formos 

plastikos. 

4.3. Tikslingai jungti skulptūrinės ir kitų dailės 

sričių plastinės kalbos elementus, gebėti juos 

kūrybiškai panaudoti idėjos įprasminimui. 

 

4.3.1. Įvardinti klasikinės, modernizmo, 

postmodernizmo skulptūros stilistines plastinės 

kalbos savybes; 

4.3.2. analizuoti kitų vizualiųjų menų plastikos 

elementų panaudojimo skulptūrinėje raiškoje 

galimybes. 

4.4. Dalyvauti parodose, projektuose ir pan. 4.4.1. Apibūdinti, analizuoti, vertinti, 

interpretuoti savo ir kitų skulptūrinės raiškos 

darbus; 

4.4.2. apibūdinti konteksto svarbą; 

4.4.3. mokėti kelti individualius tikslus 

savarankiškai kuriant. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Skulptūros dalyką sudaro keturios veiklos sritys: 1) žinių apie skulptūros medžiagų ir priemonių 

technines galimybes bei skulptūrinės plastinės kalbos elementus įgijimas; 2) formos suvokimo 

ugdymas; 3) nuoseklus erdvinės formos ir formos plastikos kūrimo įgūdžių lavinimas, 

atvaizduojant natūros objektus; 4) kūrybiškumo ir individualaus požiūrio ugdymas.    

 

 



 

284 

 

Rekomenduojamas temų skaičius per mokymosi metus 
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Užduočių skaičius per mokymosi metus 
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1-3 1 1 1 1 

I pusmetis 

Peržiūra 

II pusmetis 

Peržiūra 

4 1 1 1 1 

I pusmetis 

Peržiūra 

II pusmetis 

Peržiūra 

Baigiamojo darbo 

gynimas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema. Kiekvienos 

pamokos metu taikomas formuojamasis, nukreipiamasis vertinimas be pažymių. Pažymiai rašomi 

kiekvieno pusmečio darbų peržiūrų metu. Akcentuojama individuali pažanga, lyginami dabartiniai 

mokinio pasiekimai su ankstesniais. Metinį vertinimą sudaro I-o ir II-o pusmečių  pažymių 

vidurkis. Baigiamojo (diplominio) darbo pažymį sudaro temų paieškos, eskizų atlikimo, darbo 

eigos, idėjos įgyvendinimo, meninės vertės, baigiamojo darbo aprašo ir kūrinio pristatymo  

vertinimas. 
 

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Žinių apie 

skulptūros medžiagų 

ir priemonių 

technines galimybes 

bei skulptūrinės 

plastinės kalbos 

elementus įgijimas 

Minimalios būtinos ir 

patenkinamos žinios 

apie skulptūros 

medžiagų ir priemonių 

technines galimybes, 

silpni skulptūrinės 

plastinės kalbos 

elementų įgijimo 

įgūdžiai  

Vidutinės žinios apie 

skulptūros medžiagų 

ir priemonių technines 

galimybes, vidutiniai 

skulptūrinės plastinės 

kalbos elementų 

įgijimo įgūdžiai 

  

Labai geros ir puikios 

žinios apie skulptūros 

medžiagų ir priemonių 

technines galimybes, 

labai geri ir puikūs 

skulptūrinės plastinės 

kalbos elementų 

įgijimo įgūdžiai 
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Formos suvokimo 

ugdymas 

Minimalūs būtini ir 

patenkinami formos 

suvokimo įgūdžiai 

 

Vidutiniai formos 

suvokimo įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

formos suvokimo 

įgūdžiai 

Nuoseklus erdvinės 

formos ir formos 

plastikos kūrimo 

įgūdžių lavinimas, 

atvaizduojant 

natūros objektus 

Minimalūs būtini ir 

patenkinami  erdvinės 

formos ir formos 

plastikos kūrimo 

įgūdžiai atvaizduojant 

natūros objektus 

 

Vidutiniai erdvinės 

formos ir formos 

plastikos kūrimo 

įgūdžiai atvaizduojant 

natūros objektus  

Labai geri ir puikūs 

erdvinės formos ir 

formos plastikos 

kūrimo įgūdžiai 

atvaizduojant natūros 

objektus 

Kūrybiškumo ir 

individualaus 

požiūrio ugdymas 

Minimalus būtini ir 

patenkinami 

kūrybiškumo ir 

individualaus požiūrio 

įgūdžiai 

Vidutiniai 

kūrybiškumo ir 

individualaus požiūrio 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

kūrybiškumo ir 

individualaus požiūrio 

įgūdžiai  

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Žinių apie skulptūros 

medžiagų ir priemonių 

technines galimybes bei 
skulptūrinės plastinės kalbos 

elementus įgijimas 

 
 

 

Susipažįstama su skulptūrinių medžiagų įvairove. Išbandomos darbo su jomis 

priemonės bei mokomasi formos kūrimo būdų. Mokoma lipdybos ir molio 

formavimo įgūdžių bei keramikos technologijos žinių. Pagal galimybes 
susipažįstama su įvairiais konstravimo, medžiagų plastiškumo ir 

transformacijos, liejimo, gremžimo-skaptavimo ir kt. technologiniais 

procesais. Supažįstama su skulptūros plastinės raiškos elementais ir 
priemonėmis (plokštuma, reljefas, paviršius/faktūra, erdvinė struktūra, forma, 

masė, konstrukcija). 

Formos suvokimo ugdymas Gilinamasi į skulptūrinio objekto vidinę ir stilistinę struktūrą, 

konstrukciją. Mokomasi objekto kopijos atlikimo ir interpretacijos technikų. 
Gilinamasi į medžiagos, formos ir formos plastikos tarpusavio 

priklausomybę, formos ir spalvos, formos ir ją supančios erdvės, formos ir 

funkcijos santykį. 

Nuoseklus erdvinės formos ir 

formos plastikos kūrimo 

įgūdžių lavinimas, 

atvaizduojant natūros 
objektus. 

 Analizuojamos geometrinės formos ir jų tarpusavio sąveika bei gamtos 

formos. Susipažįstama su žmogaus veido ir figūros  bendrosiomis 

proporcijomis, kūno dalių skulptūrine plastika ir konstrukcija, gilinasi į 

įvairių medžiagų skulptūrines ir technologines savybes. Siekiama lipdybos 
ir/ar kitokių formos konstravimo būdų išraiškingumo. 

Kūrybiškumo ir individualaus 

požiūrio ugdymas 

Formuojamas individualus meniškumo, plastinės interpretacijos vidinis 

poreikis tikslingam plastinių ir techninių raiškos priemonių panaudojimui 
vaizduojamojo objekto charakteristikoms ir/ar idėjai atskleisti. Skatinamas 

technologinis eksperimentavimas, tarpdiscipliniškumas, individualaus braižo 

paieškos. 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Žinių apie skulptūros 
medžiagų ir priemonių 

technines galimybes bei 

skulptūrinės plastinės kalbos 
elementus įgijimas 

I pusmetis: 

• Pažintis su skulptūros plastinės raiškos elementais ir priemonėmis. 
Skulptūrai naudojamų medžiagų įvairovė, darbo priemonės ir darbo 

sauga. 
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• Keramika. Tecnologija, plastinės raiškos elementai. 

Pagrindiniai keramikos gaminių formavimo būdai (dubenėlio lipdymas) 

- iš molio gabalo, iš molio volelių, iš molio žvynelių, iš molio lakštų.  
Paviršius dekoravimo būdai: faktūra, angobavimas, glazūravimas. 

• Keraminė skulptūra (“Arkliukas”, “Gaidelis”). Detalių sulipdymas. 

• Formos suvokimo pradmenų ugdymas. Lipdymas iš natūros - gipsinio 

dobilo lapo studija. 

• Pasirengimas I-o pusmečio mokinių darbų peržiūrai. 

II pusmetis: 

• Reljefinė kompozicija (tema: portretas”Jei aš būčiau gyvūnas”) 

naudojant plastiliną ant kieto pagrindo. 

• Keramika. Žvakidės lipdymas ( formavimas iš molio lakštų, dekoro 
elementų kūrimas iš volelių, žvynelių, įspaudų). 

• Ervinė kompozicija (tema: “Mano pabėgimo erdvė”) naudojant kartoną 

ir karštus klijus. 

• Pleneras. Edvinė kompozicija gamtoje, naudojant akmenis. 

• Pasirengimas II-o pusmečio mokinių darbų peržiūrai. 

Formos suvokimo ugdymas 

Nuoseklus erdvinės formos ir 

formos plastikos kūrimo 
įgūdžių lavinimas, 

atvaizduojant natūros 

objektus. 

Kūrybiškumo ir individualaus 
požiūrio ugdymas 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Žinių apie skulptūros 

medžiagų ir priemonių 

technines galimybes bei 

skulptūrinės plastinės kalbos 
elementus įgijimas 

 

 
 

I pusmetis: 

• Pleneras gamtoje. Skulptūrinė kompozicija iš gamtoje rastų medžių 

šakų. 

• Keramika. Formavimas iš molio lakštų (tema:“Dėžutė“), dekoravimas 

skirtingais angobavimo būdais. 

• Lipdymas iš natūros. Žmogaus plaštakos studija pagal anatominį gipsinį 

modelį. 

• Erdvinė kompozicija iš antrinių žaliavų. 

• Pasirengimas I-o pusmečio mokinių darbų peržiūrai. 
II pusmetis: 

• Erdvinės kompozicijos kūrimas iš medinių lazdelių ir molio. 

• Keramika. Figūrinė kompozicija (tema:”Žaidimas”) 

• Lipdymas iš natūros. Žmogaus pėdos studija pagal anatominį gipsinį 

modelį. 

• Pleneras. Kompozicija iš dirvožemio ir augalų, rastų daiktų „Mano 

sekretas“. 

• Pasirengimas II-o pusmečio mokinių darbų peržiūrai. 

Formos suvokimo ugdymas 

Nuoseklus erdvinės formos ir 

formos plastikos kūrimo 
įgūdžių lavinimas, 

atvaizduojant natūros 

objektus. 

Kūrybiškumo ir individualaus 
požiūrio ugdymas 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Žinių apie skulptūros 

medžiagų ir priemonių 
technines galimybes bei 

skulptūrinės plastinės kalbos 

elementus įgijimas 
 

 

 

I pusmetis: 

• Pleneras. Reljefinė kompozicija iš žolių pluoštų. Baltų ženklai. 

• Lipdymas iš natūros. Žmogaus veido framento – nosies ir lūpų – studija 

pagal anatominį gipsinį modelį. 

• Skulptūrinis objektas karkasui naudojant molbertus, didelius popieriaus 
formatus, sutvirtinimo priemones ( pvz.: „Evoliucijos klaida“,“Karalių 

padermė“). 

• Pasirengimas I-o pusmečio mokinių darbų peržiūrai. 

• Pleneras. Kinetinė kompozicija gamtoje. 

• Lipdymas iš natūros. Plokštuminės žmogaus galvos studija pagal 

anatominį gipsinį modelį. 

Formos suvokimo ugdymas 

Nuoseklus erdvinės formos ir 

formos plastikos kūrimo 

įgūdžių lavinimas, 
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atvaizduojant natūros 

objektus. 
• Keramika. Žmogaus figūros dalis - vaza. Išskobimas. Glazūravimas. 

• Popieriaus plastika. Erdvinė-kinetinė kompozicija.  

• Pasirengimas I-o pusmečio mokinių darbų peržiūrai. 

II pusmetis: 

• Reljefinė  kompozicija, psichologizuotas autoportretas naudojant 

plastiliną ant kieto pagrindo.   

• Keramika. Heraldinė reljefinė kompozicija (tema:”Mano asmeninis 
herbas”). 

• Lipdymas iš natūros. Žmogaus veido fragmento – akies – studija pagal 

anatominį gipsinį modelį. 

• Pasirengimas II-o pusmečio mokinių darbų peržiūrai. 

• Architektūrinė kompozicija naudojant kartoną ir karštus klijus. 

• Žmogaus figūra,  

• Lipdymas iš natūros. Nefertitės biusto studija pagal gipsinį modelį. 

• Kompozicija iš buities daiktų (redimeidas). 

• Pasirengimas II-o pusmečio mokinių darbų peržiūrai ir baigiamųjų 

darbų gynimui. 

Kūrybiškumo ir individualaus 
požiūrio ugdymas 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

KOMPOZICIJA 

Dailės programa 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO  dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 4 metai 

Dalyko mokymas 1-3 klasės – 3  valandos per 

savaitę 

4 klasė – 1 valanda per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė, individuali pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Dailės dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Ugdyti gebėjimus suvokti ir kurti meninį vaizdą, tikslingai pasirenkant individualius raiškos būdus, 

priemones, dailės sritis. 
 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – supažindinti su dailės kūrinio kūrimo sisteminiais principais. Uždaviniai: 1)  

suteikti teorinių ir praktinių žinių apie komponavimo pagrindus, kompozicijos rūšis, ypatybes, 

kūrimo principus; 2) supažindinti su atskirų dailės šakų meninio vaizdo kūrimo specifika; 3) 

nuosekliai lavinti individualią meninę raišką, gebėjimus pasirinkti ir taikyti plastines raiškos 

priemones; 4) formuoti vizualinę pasaulėžiūrą, suvokiant, analizuojant, vertinant, interpretuojant 

vizualumą, savo ir kitų kūrybos procesą bei rezultatus; 5) ugdyti kūrybiškumą bei individualų 

požiūrį. 

Kompozicijos dalyką sudaro trys veiklos sritys: 1) formaliųjų komponavimo pagrindų 

įsisavinimas; 2) sisteminių kompozicijos kūrimo principų pažinimas; 3) pasirinktos dailės šakos 

kūrybinių principų įsisavinimas, individualių raiškos formų paieškos. 

Kompozicijos dalyko mokymas orientuotas į nuosekliai didinamas mokinio pasirinkimo 

galimybes. Pamokų metu derinamas teorinių žinių įsisavinimas su praktinių įgūdžių formavimu. 

Taikomi nuoseklūs mokymo(si) metodai – stebėjimas, fiksavimas, analizavimas, interpretavimas, 

vertinimas, aptarimas. Mokoma individualizuotai, lanksčiai pritaikant užduotis, laiduojančias 

mokinio gebėjimų plėtotę. Siekiama ugdyti nestandartišką kūrybinį, kritinį mąstymą. Užsiėmimai 

organizuojami klasėse, gamtoje, muziejuose, galerijose ir kt.     

 

Dalyko nuostatos 

Domėtis, kaip tikslingai taikyti kompozicinės raiškos elementus, priemones, o taip pat 

kompozicijos sisteminius principus kūrybinėse užduotyse.  

Siekti pažinti, tikslingai pasirinkti ir taikyti praktikoje medžiagas, darbo priemones, technikas ir 

technologijas. Pradėti skirti prasmę nuo reikšmės. Norėti realizuotis kūrybinėje veikloje ir rasti jai 

vietos savo asmeniniame gyvenime. Atsakingai žiūrėti į kūrybą ir nemeluoti. 
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Mokinių pasiekimai 

1. Formaliųjų komponavimo pagrindų įsisavinimas. 

Esminis gebėjimas: Naudoti kompozicinės raiškos priemones bei sisteminius principus kuriant. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Naudoti plastinės raiškos elementus, 

taikant kompozicines raiškos priemones. 

 

1.1.1. Taikyti kompozicinės raiškos elementus 

(taškas ir linija, dėmė, šviesa ir šešėlis, spalva ir 

tonas); 

1.1.2. įvardinti ir paaiškinti kompozicinės 

raiškos priemones (dydis, proporcijos ir 

orientacija, simetrija, asimetrija ir dissimetrija, 

statika ir dinamika, kontrastas, niuansas ir 

tapatybė, ritmas ir ornamentas) ir jų 

panaudojimo galimybes. 

1.2. Gebėti kurti skirtingo pobūdžio 

kompozicijas. 

1.2.1. Analizuoti klasikinės kompozicijos rūšis 

pagal kompozicinių elementų išdėstymą bei 

pagal santykį su regimuoju pasauliu; 

1.2.2. apibūdinti kompozicijų rūšis. 

2. Sisteminių kompozicijos kūrimo principų pažinimas. 

Esminis gebėjimas: Naudoti sisteminius komponavimo principus kuriant. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

Komponuoti, taikant kompozicijos sisteminius 

principus. 

2.1.1. Plėtoti temą, vystyti siužetą; 

2.1.2. atskleisti įvairias nuotaikas; 

2.1.3. atrasti individualumo elementus plastinėje 

kalboje; 

2.1.4. įvardinti stilizacijos ypatumus, plastiškai 

interpretuoti vizualumą; 

2.1.5. suprasti simbolių semantinę struktūrą, 

mokėti pritaikyti ją praktikoje; 

2.1.6. suprasti funkcionalumo ir kūrinio sąryšį; 

2.1.7. įvardinti įvairius santykio su aplinka 

aspektus; 

2.1.8. taikyti stilistinės visumos formavimo 

principus; 

2.1.9. paaiškinti subjektyvumo įtaką kūrybai; 

2.1.10. vystyti idėją formuluojant sumanymo 

esmę, išsikeliant koncepciją; 

2.1.11. atskleisti konteksto svarbą; 

2.1.12. sąmoningai orientuotis vertybinėse 

kategorijose; 

2.1.13. išreikšti ideologiją. 

3. Pasirinktos dailės šakos kūrybinių principų įsisavinimas, individualių raiškos formų 

paieškos. 

Esminis gebėjimas: įgyvendinti idėjas, tikslingai panaudojant kompozicines raiškos priemones, 

medžiagas bei technikas. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Tikslingai naudoti kompozicijos teorijos 

žinias ir įgytus praktinius įgūdžius, pasirinktos 

dailės srities kūriniui sukurti. 

 

3.1.1. Išvardinti dailės šakas, apibūdinti jų 

raiškos skirtumus ir teikiamas galimybes; 

3.1.2. susipažinti su pasirinktos dailės šakos 

technines ir plastines raiškos savybes, jų 

panaudojimo galimybes bei būdus; 

3.1.3. išbandyti pasirinktos dailės šakos 

klasikines bei eksperimentines technikas; 

http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3262/TASKAS-IR-LINIJA
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3263/DEME-SVIESA-IR-SESELIS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3265/SPALVA-IR-KOLORITAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3265/SPALVA-IR-KOLORITAS
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3267/SIMETRIJA-ASIMETRIJA-IR-DISSIMETRIJA
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3268/STATIKA-IR-DINAMIKA
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3269/KONTRASTAS-NIUANSAS-IR-TAPATYBE
http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3269/KONTRASTAS-NIUANSAS-IR-TAPATYBE
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3.1.4. žinoti pasirinktos dailės šakos plastinės 

kalbos istorinę raidą; 

3.1.5. analizuoti pasirinktos dailės šakos 

kompozicinę specifiką. 

3.2. Vizualiai reikšti asmenines menines idėjas, 

ieškoti individualių raiškos formų. 

 

3.2.1. Įvardinti idėjos ir medžiagos santykio, 

įvairialypių kūrinio ir aplinkos santykio aspektų, 

stilistinės visumos, autoriaus – kūrinio – žiūrovo 

subjektyvaus santykio, vertybinės orientacijos, 

ideologijos ir kt. klausimų svarbą kuriant; 

3.2.2. atskleisti klasikinės, modernizmo, 

postmodernizmo plastinės kalbos savybes. 

3.3. Dalyvauti parodose, projektuose ir pan. 

 

3.3.1. Reikšti kūrybines iniciatyvas, formuluoti 

asmeninius meninius tikslus; 

3.3.2. argumentuoti savo ieškojimų pobūdį ir 

eksperimentinių technikų tikslingumą. 

 

Rekomenduojamas temų skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
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M
o
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y
m

o
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m
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ai
 

Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 

F
o
rm
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ių

jų
 

k
o
m

p
o
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ci
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s 
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o
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ių

 t
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s 
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In
d
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u
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ių
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ai
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o
s 

fo
rm

ų
 p
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k
o
s 

D
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y
v
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as

 

p
ro

je
k
tu

o
se

, 

p
ar

o
d
o
se

 

K
o
m

p
o
zi

ci
ja

 

1-3 1 2 1 1 

I pusmetis 

Peržiūra 

II pusmetis 

Peržiūra 

4 1 2 1 1 

I pusmetis 

Peržiūra 

II pusmetis 

Peržiūra 

Baigiamojo darbo 

gynimas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema. Kiekvienos 

pamokos metu taikomas formuojamasis, nukreipiamasis vertinimas be pažymių. Pažymiai rašomi 

kiekvieno pusmečio darbų peržiūrų metu. Akcentuojama individuali pažanga, lyginami dabartiniai 

mokinio pasiekimai su ankstesniais. Metinį vertinimą sudaro I-o ir II-o pusmečių  pažymių 

vidurkis. Baigiamojo (diplominio) darbo pažymį sudaro temų paieškos, eskizų atlikimo, darbo 

eigos, idėjos įgyvendinimo, meninės vertės, baigiamojo darbo aprašo ir kūrinio pristatymo  

vertinimas. 
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Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Formaliųjų 

komponavimo 

pagrindų 

įsisavinimas 

Silpni ir patenkinami 

formaliųjų 

komponavimo 

pagrindų įsisavinimo 

įgūdžiai 

 

Vidutiniai formaliųjų 

komponavimo 

pagrindų įsisavinimo 

įgūdžiai 

 

 

Labai geri ir puikūs 

formaliųjų 

komponavimo 

pagrindų įsisavinimo 

įgūdžiai 

 

Sisteminių 

kompozicijos kūrimo 

principų pažinimas 

Minimalus būtinas ir 

patenkinamas 

sisteminių 

kompozicijos kūrimo 

principų pažinimas 

Vidutinis sisteminių 

kompozicijos kūrimo 

principų pažinimas 

Labai geras ir puikus 

sisteminių 

kompozicijos kūrimo 

principų pažinimas 

Pasirinktos dailės 

šakos kūrybinių 

principų 

įsisavinimas, 

individualių raiškos 

formų paieškos 

Silpni ir patenkinami 

pasirinktos dailės 

šakos kūrybinių 

principų įsisavinimo 

įgūdžiai, individualių 

raiškos formų 

paieškos 

Vidutiniai pasirinktos 

dailės šakos kūrybinių 

principų įsisavinimo 

įgūdžiai, individualių 

raiškos formų 

paieškos 

Labai geri ir puikūs 

pasirinktos dailės 

šakos kūrybinių 

principų įsisavinimo 

įgūdžiai, individualių 

raiškos formų 

paieškos  

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Formaliųjų komponavimo 

pagrindų įsisavinimas 

Supažįstama su bendrais komponavimo principais, kompozicijos raiškos 

elementais (taškas ir linija, dėmė, šviesa ir šešėlis, spalva ir tonas) ir 
priemonėmis (statika, dinamika, simetrija ir kt.), rūšimis pagal kompozicinių 

elementų išdėstymą (uždara, atvira ir kt.) bei pagal santykį su regimuoju 

pasauliu (siužetinė, abstrakti, ir pan.). 

Sisteminių kompozicijos 
kūrimo principų pažinimas 

Mokoma komponuoti naratyvo ar idėjos pagrindu. Analizuojami 
kompozicijos kūrimo sisteminiai principai, ritmika, vaizdo kadravimo ir 

prasminių momentų akcentavimo mechanizmai, objekto ir funkcijos sąsajos, 

ryšys tarp objekto ir ženklo, reikšmės ir prasmės, stilizavimo, stilistinės 
vienovės kūrimo būdai, konteksto, vertybinės orientacijos klausimai. 

Pasirinktos dailės šakos 

kūrybinių principų 

įsisavinimas, individualių 
raiškos formų paieškos 

Gilinamasi į atskirų dailės šakų komponavimo ypatumus, vaizdavimo būdus, 

technines galimybes. Susipažįstama su klasikinėmis bei eksperimentinėmis 

technikomis, pasirinktos dailės šakos plastinės kalbos istorine raida. 
Mokomasi pasirinktos dailės šakos plastinių ir techninių raiškos priemonių 

įvaldymo, sprendžiant kylančius idėjos ir medžiagos, kūrinio ir aplinkos, 

autoriaus – kūrinio – žiūrovo santykio, stilistinės visumos, vertybinės 
orientacijos, ideologijos ir kt. klausimus. Skatinama ieškoti, įtvirtinti, 

analizuoti, pagrįsti, vertinti individualias ir grupines raiškos formas. 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Formaliųjų komponavimo 

pagrindų įsisavinimas 

Pirmaisiais metais susipažįstama su pagrindiniais formaliais komponavimo 

elementais ir principais, kūrybinio proceso organizavimo specifika. 
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Sisteminių kompozicijos 

kūrimo principų pažinimas 

Suteikiamos žinios apie įvairias technines raškos priemones, jų derinimą. 

Ugdomas įgūdis stebėti gamtą, aplinką atpažįstant joje formas, struktūras. 
Lavinama pastebėti asmeninį santykį kūrybos procese; naudoti įvairius 

raiškos būdus nuotaikai perteikti. 

I pusmetis 

• Kompozicijos sąvoka. Kompozicijų įvairovė. Pagrindiniai terminai. 

Pažintis su pagrindinėmis kompozicijos raiškos priemonėmis: taškas, 
linija , dėmė, šviesa, šešėlis. 

• Pleneras. Kompozicija (tema:”Spiralės”) iš gamtoje randamų medžiagų. 

• Emocijų ir jausmų vaizdavimas skirtingų linijų pagalba. 

• Simetriškoji, asimetriškoji kompozicija. Dissimetrija. 

• Atsitiktinumas ir sprendimas. 

• Pasirengimas I-ojo pusmečio mokinių darbų peržiūrai. Ekspozicijos 

ruošimas. 

II pusmetis 

• Chaosas ir tvarka. Tapybinė kompozicija.  

• Spalvų ratas. Pagrindinės, išvestinės spalvos. 
Šiltos, šaltos spalvos (pvz.:“Rudeninis klevas darganotą vakarą“). 

• Chromatinės – įvairių tonų ir intensyvumo spalvos. 

• Achromatinės – juoda, balta, įvairios pilkos. 

• Pleneras. Mandalos kūrimas lauke. 

• Pasirengimas II-ojo pusmečio mokinių darbų pežiūrai. Ekspozicijos 

ruošimas. 

Pasirinktos dailės šakos 
kūrybinių principų 

įsisavinimas, individualių 

raiškos formų paieškos 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Formaliųjų komponavimo 

pagrindų įsisavinimas 

Įtvirtinami ir plėtojami pirmais mokslo metais įgyti formalieji komponavimo 

pagrindai. Supažindinama su kompozicijos kūrimo sisteminiais principais. 

Mokoma žmogaus figūros vaizdavimo. Analizuojama lietuvių liaudies meno 
spalvinę ir kompozicinę struktūra. 

I pusmetis 

• Pleneras. Medžių kamienai. 

• Dinaminė, statinė kompozicija. 

• Lietuvių liaudies menas.  

• Ornamentas. Ritmas. 

• Kontrastas. Niuansas. 

• Pasirengimas I-ojo pusmečio mokinių darbų peržiūrai. Ekspozicijos 

ruošimas. 

II pusmetis 

• Statika, dinamika. 

• Simboliai, ženklai.. 

• Heraldika. 

• Žmogaus figūros proporcijos 

• Pleneras. Pievos fragmentas. Mikro pasaulis. 

• Pasirengimas II-ojo pusmečio mokinių darbų pežiūrai. Ekspozicijos 

ruošimas. 

Sisteminių kompozicijos 

kūrimo principų pažinimas 

Pasirinktos dailės šakos 

kūrybinių principų 

įsisavinimas, individualių 
raiškos formų paieškos 

 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Formaliųjų komponavimo 
pagrindų įsisavinimas 

Toliau plėtojami formalių kompozicijos  raiškos priemonių panaudojimo 
įgūdžiai. Skatinamas savarankiškas meninis mąstymas. Stebima ir 

interpretuojama gamta, aplinka. Temos atskleidžiamos įvairiom stilistikom. Sisteminių kompozicijos 

kūrimo principų pažinimas 
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Pasirinktos dailės šakos 

kūrybinių principų 
įsisavinimas, individualių 

raiškos formų paieškos 

Skatinamas kūrybinis mąstymas, analizavimas, naujų sprendimų paieškos, 

sudėtingų kompozicinių struktūrų paieškos, nuoseklus darbas 
I pusmetis 

• Pleneras.  Architektūra. 

• Fragmentinė kompozicija. Natiurmortas. 

• Siužetinė kompozicija, jos vystymas. 

• Grupinė komozicijos užduotis. 

• Centriškoji kompozicija. Ažūras. Tema: vitražo rozetės projektas. 

• Pasirengimas I-ojo pusmečio mokinių darbų peržiūrai. Ekspozicijos 

ruošimas. 

• Pleneras. Urbanistinis peizažas. Architektūros ir gamtos jungtis. 

• Siurrealistinė figūrinė tapybinė kompozicija.  

• Faktūra, tekstūra. Orientacija. 

• Siurrealistų išplėtotos technikos: koliažas, asambliažas, dekalkomanija, 

frotažas, fotomontažas, fumažas. 

• Automatizmo metodas. Abstrakti tapybinė kompozicija. 

• Pasirengimas I-ojo pusmečio mokinių darbų peržiūrai. Ekspozicijos 

ruošimas. 
II pusmetis 

• Perspektyvos dėsniai. Linijinė, spalvinė perspektyva. Tema: portretas 

peizaže. 

• Šriftas. Kompozicija su tekstu. 

• Figūrinė siužetinė kompozicija. Siužeto plėtojimas. 

• Pleneras. Peizažas, planai. 

• Pasirengimas II-ojo pusmečio mokinių darbų pežiūrai. Ekspozicijos 

ruošimas. 

• Baigiamojo darbo eigos aptarimas, diskusijos. 

• Temų pasirinkimas ir aptarimas. 

• Pirmieji eskizai pasirinktomis temomis 

• Teminiai- plastiniai ieškojimai pasirinktomis temomis baigiamajam 
darbui. Įvairių kompozicijų kūrimas. 

• Geriausiai pavykusių eskizų tobulinimas didesniuose formatuose. 

• Tikslingas temų vystymas pasirinktomis priemonėmis. 

• Pasirengimas II-ojo pusmečio mokinių darbų pežiūrai. Ekspozicijos 

ruošimas. Pasiruošimas baigiamųjų darbų gynimui. 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2009 Adomonis, J. Nuo taško iki sintezės VDA leidykla  

2. 2009 Jonaitis, A. Spalvotyra Kauno kolegijos   

3. 2002 
Meno pažinimas: mokytojas – mokinys I ir II dalys (Sud. J. 
Stauskaitė, E. Lubytė, N. Nevčesauskienė) 

Baltos lankos  

4. 1999 Dailės žodynas“ VDA leidykla  

5. 1996 Gimbutienė, M. Senoji Europa 
Mokslo ir 
enciklopedijų 

leidykla 

 

6. 1994 Gimbutienė, M. Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene   

7. 1930 
Galaunė, P. Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų 
plėtojimosi pagrindai 

Kaunas   



 

294 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2015 
Edukologijos inžinerijos link: teorijos ir praktikos 

sanglauda. Mokslo studija. Sud. E. Martišauskienė.  

Lietuvos 

edukologijos 

universitetas 

 

2. 2012 Lukšienė, M. Jungtys Alma littera  

3. 2011 Piage, J. Vaiko pasaulėvoka Žara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

295 

 

ŠOKIS 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLOS 

PRADINIO ŠOKIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

 UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Rekomenduojamos pradinio šokio FŠPU  programos paskirtis yra padėti mokykloms 

pasirengti pradinio šokio FŠPU programą (toliau – programa) ir užtikrinti programos ugdymo turinio 

kokybę. 

2.   Programos trukmė 3 metai. 

3. Rekomenduojama pradėti mokytis nuo 7 metų, rekomenduojamas vidutinis mokinių 

skaičius grupėje – 9 mokiniai. 

4. Įgyvendinant programą taikoma grupinio mokymosi forma. 

5. Programos įgyvendinimui rekomenduojama ugdymo bazė: 

5.1. salė su tinkama šokti grindų danga ir veidrodžiais; 

5.2. dviejų aukščių atramos skirtos klasikiniam šokiui; 

5.3. persirengimo kambariai, skirti berniukams ir mergaitėms; 

5.4. pianinas, muzikos grotuvas  ir kt. 

5.5. sandėlis rūbams. 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR STRUKTŪRA 

 

6. Programos tikslas –  padėti mokiniams įgyti šokio žinių, ugdyti šokio gebėjimus, plėtoti 

šokio ir bendrąsias kompetencijas. 

7. Programos uždaviniai: 

7.1. plėtoti mokinių psichofizines galias; 

7.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą; 

7.3. plėtoti mokinių sceninę patirtį. 

8. Programos branduolį sudaro šie dalykai: 

8.1. klasikinio šokio technika – 2 val.; 

8.2. mokyklos pasirinkto žanro sceninio šokio technika – 3 val.; 

8.3. sceninio šokio ansamblis – 2 val.; 

8.4. kintamasis branduolio dalykas, kurį parenka mokykla, atsižvelgdama į programos turinį 

– 1 arba 2 val.: 

8.4.1. improvizacija ir kompozicija;    

8.4.2. liaudies papročiai ir folkloras; 

8.4.3. gimnastika; 

8.4.4. vaidyba. 

9. Pasirenkamieji dalykai - 1 val.: 

9.1. ritmika;  

9.2. muzikos instrumentas; 

9.3. vokalas; 

9.4. meninis projektas;   

9.5. kiti laisvai pasirenkamieji dalykai parenkami mokyklos nuožiūra. 

10. Programoje aprašomos nekintamų branduolio dalykų nuostatos. 
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11. Branduolio dalykams įgyvendinti, atsižvelgiant į šokio žanrą, numatomos valandos 

koncertmeisteriams. 

 12. Baigusiems programą mokiniams rekomenduojama šokio ugdymą tęsti renkantis 

pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą. 

 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLOS 

PAGRINDINIO ŠOKIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO 

 UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rekomenduojamos pagrindinio šokio FŠPU programos paskirtis – padėti mokykloms 

pasirengti pagrindinio šokio FŠPU programą (toliau – programa) ir užtikrinti programos ugdymo 

turinio kokybę. 

2. Programa rekomenduojama pradinio šokio FŠPU programą baigusiems mokiniams. 

3. Programos trukmė 4 metai. 

4. Rekomenduojama pradėti mokytyis nuo 10 metų.  

5. Rekomenduojamas vidutinis mokinių skaičius grupėje 9. 

6. Įgyvendinant programą taikomos grupinio ir individualaus mokymosi (sceninių įgūdžių 

formavimui) formos.  

7. Programos įgyvendinimui rekomenduojama ugdymo bazė:salė su veidrodžiais; 

7.1 dviejų aukščių atramos skirtos klasikiniam šokiui; 

7.2 persirengimo kambariai skirti mergaitėms ir berniukams; 

7.3 pianinas, muzikos grotuvas ir kt.; 

7.4 sandėlis rūbams. 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR STRUKTŪRA 

 

8. Programos tikslas – plėtoti mokinių šokio gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas, įgytas 

pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoje.  

9. Programos uždaviniai: 

10.1. Ugdyti ir plėtoti šokio kūrybiškumą; 

10.1. Plėtoti mokinių sceninę patirtį; 

10.2. Sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančią šokio 

ugdymo programą ir laisvai pasirenkamus dalykus: 

11. Programos branduolį sudaro šie dalykai: 

11.1 klasikinio šokio technika – 2 val.; 

11.2. mokyklos pasirinkto žanro sceninio šokio technika – 4-6 val.; 

11.3. sceninio šokio ansamblis – 2 val.; 

11.4. kintamasis branduolio dalykas, kurį parenka mokykla atsižvelgdama į programos turinį 

–  1 arba 2 val.: 

11.1.1. istorinis šokis; 

11.1.2. pasaulio tautų šokis; 

11.1.3. liaudies papročiai ir folkloras; 

11.1.4. šiuolaikinis šokis; 

11.1.5. pramoginis – buitinis  šokis; 

11.1.6. kompozicija; 
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11.1.7. vaidyba. 

12. Laisvai pasirenkamieji dalykai – 1 val.: 

12.1 šokio istorija, 

12.2 duetinis šokis, 

12.3 muzikos instrumentas, 

12.4 projektinė veikla, 

12.5 kiti pasirenkamieji dalykai laisvai parenkami mokyklos nuožiūra. 

13. Branduolio ir pasirenkamiesiems dalykams įgyvendinti, atsižvelgiant į šokio žanrą, 

numatomos valandos koncertmeisteriams. 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

KLASIKINIO ŠOKIO TECHNIKA  

Šokio programa 

 

Dalyko programa 

PRADINIO  šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 3 metai (1-3 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Šokio dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Ugdyti mokinių klasikinio šokio gebėjimus. 
 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemiškai plėtoti mokinio prigimtinius bendruosius 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniams klasikinio šokio technikos pradmenis. Uždaviniai: 1) plėtoti 

fiziologines mokinio savybes, padedant formuotis taisyklingą laikyseną ir koordinaciją,  lavinti 

šoklumą, lankstumą, kojų verstumą; 2) ugdyti muzikalumą; 3) skatinti atlikimo išraiškingumą. 

Pamokose pasirenkami ir naudojami mokymosi metodai - aiškinimo, demonstravimo, vaizdo 

medžiagos stebėjimas, grupinis darbas, individualios užduotys ir kt. 

 

Mokinių pasiekimai 

Nuostata – stengtis taisyklingai atlikti klasikinio šokio judesius. 

Esminis gebėjimas – taisyklingai atlikti pradinius klasikinio šokio judesius. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1. Išlaikyti taisyklingą kūno padėtį, gulint,  

sėdint, stovint prie atramos ir salės viduryje. 

1.1. Parodyti ir įvardinti pagrindinius 

taisyklingos laikysenos bruožus; 

1.2. jausti savo kūną ir jį kontroliuoti, atliekant 

klasikinio šokio judesius; 

1.3. derinti kvėpavimą su judesių atlikimu. 

2. Atlikti pagrindinius klasikinio šokio judesius 

prie atramos, salės viduryje lėtu ir vidutiniu 

tempu. 

 

2.1. Paaiškinti  pagrindinius bazinius klasikinio 

šokio judesių atlikimą; 

2.2. įvardinti pagrindinius klasikinio šokio 

judesius; 

2.3. jausti erdvę (asmeninę ir bendrąją); 

2.4. atlikti judesius ritmiškai bei muzikaliai; 

2.5. suprasti  judesių nuotaiką; 

2.6. žinoti ir paisyti asmens higienos 

reikalavimų, naudoti klasikiniam šokiui tinkamą 

aprangą. 
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3. Atlikti nesudėtingus skirtingo charakterio  

klasikinio šokio junginius. 

 

3.1. Paaiškinti pagrindinių klasikinio šokio 

judesių junginių atlikimą; 

3.2. apibūdinti atliekamų klasikinio šokio 

junginių nuotaiką, charakterį; 

3.3. atlikti judesius ritmiškai bei muzikaliai 

3.4. jausti erdvę ir tinkamai ją naudoti atliekant 

judesius.  

  4. Įsivertinti savo klasikinio šokio pasiekimus 

ir pažangą.  

4.1. Įvardinti klasikinio šokio judesių 

pagrindinius bruožus; 

4.2. paaiškinti, kaip klasikinio šokio judesiai 

siejasi su muzika. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Pagrindiniai klasikinio šokio bei muzikiniai terminai; 

pagrindinės rankų ir kojų pozicijos, kūno pozos, judesių kryptys, par terre trenažas, pagrindiniai 

klasikinio šokio judesiai prie atramos ir salės viduryje. 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 
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Užduočių skaičius per mokymosi metus 
Įgytų gebėjimų patikrinimo 

(vertinimo) formos 
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1-3 

Išlaikyti taisyklingą kūno padėtį, gulint,  

sėdint, stovint prie atramos ir salės viduryje. 

Atlikti pagrindinius klasikinio šokio 

judesius prie atramos, salės viduryje lėtu ir 

vidutiniu tempu. 

Atlikti nesudėtingus skirtingo charakterio  

klasikinio šokio junginius. 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai 

(50%), galutinis atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%).   

 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Pagrindiniai 

klasikinio šokio bei 

muzikiniai terminai 

 

Išvardina kai kuriuos 

pagrindinius 

klasikinio šokio bei 

muzikinius terminus 

Žino esminius 

klasikinio šokio bei 

muzikinius terminus 

Išvardina ir tiksliai 

apibūdina 

pagrindinius 

klasikinio šokio bei 

muzikinius terminus 

Pagrindinės rankų ir 

kojų pozicijos, kūno 

pozos, judesių 

kryptys, par terre 

Silpni pagrindinių 

rankų ir kojų pozicijų, 

kūno pozų, judesių 

krypčių, par terre 

Vidutiniai pagrindinių 

rankų ir kojų pozicijų, 

kūno pozų, judesių 

krypčių, par terre 

Labai geri ir puikūs 

pagrindinių rankų ir 

kojų pozicijų, kūno 

pozų, judesių krypčių, 
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trenažas, 

pagrindiniai 

klasikinio šokio 

judesiai prie atramos 

ir salės viduryje 

trenažo, pagrindinių 

klasikinio šokio 

judesių prie atramos ir 

salės viduryje įgūdžiai 

trenažo, pagrindinių 

klasikinio šokio 

judesių prie atramos ir 

salės viduryje įgūdžiai 

par terre trenažo, 

pagrindinių klasikinio 

šokio judesių prie 

atramos ir salės 

viduryje įgūdžiai  

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

1. Pagrindiniai klasikinio šokio 
bei muzikiniai terminai 

 

1.1. Preparation – pasiruošimas 
1.2. Port de bras – rankų judesiai 

1.3. Plie – tūpti 

1.4. Releve – pasistiebti 

1.5. Battements grupė: 
1.5.1. Battement tendu – kojos tiesimas ir  pritraukimas 

1.6. Allegro – šuoliai: 

1.6.1. Temps saute – šuolis abiem kojom 
1.7. Par terre – judesiai ant žemės 

1.8. Rankų pozicijos – paruošiamoji 1-oji, 2-oji, 3-oji 

1.9. Kojų pozicijos – 1-oji, 2-oji, 3-oji 
1.10. Riešų padėtys: 

1.10.1. Arrondi – suapvalinta 

1.10.2. Allonge - pailginta  

2. Pagrindinės rankų ir kojų 
pozicijos, kūno pozos, judesių 

kryptys, par terre trenažas, 

pagrindiniai klasikinio šokio 
judesiai prie atramos ir salės 

viduryje. 

 

  2.1. Parterinės pamokos - paruošiamieji judesiai, daromi ant grindų. Jų 
pagalba įsisavinama taisyklinga kūno padėtis, stiprinami pirštai, kojų, pilvo ir 

nugaros raumenys. 

  2.2. Judesiai salės viduryje: 
  2.2.1.Port de bras – paruošiamasis, I - asis 

  2.2.2. Allegro (šuoliai): temps saute – šuolis abiem kojom I pozicijoje. 

  2.3. Muzikinė ritmika ir plastika. 

  Pastaba. Kiekvieną pamoką visus mokslo metus judesiai salės viduryje  
atliekami nuosekliai ta pačia seka. 

 

Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

1. Pagrindiniai klasikinio šokio 

bei muzikiniai terminai 
 

1.1. Preparation – pasiruošimas 

1.2. Port de bras – rankų judesiai 
1.3. Demi plie – nedidelis pritūpimas 

1.4. Releve – pasistiebti 

1.5. Battements grupė: 

1.5.1. Battement tendu – kojos tiesimas ir  pritraukimas 
1.5.2. Battement tendu jete – energingas kojos metimas pakeliant ją 250 -

300  

1.6. Rond de jambe par terre: 
1.6.1. en dehors – išorėn, en dedans - vidun 

1.7. Kojų pozicijos – 5-oji 

1.8. Kūno padėtys: 
1.8.1 En face 

2. Pagrindinės rankų ir kojų 

pozicijos, kūno pozos, judesių 

kryptys, par terre trenažas, 
pagrindiniai klasikinio šokio 

2.1. Judesiai prie atramos abiem rankomis: demi plie I, II pozicijoje, releve, 

battement tendu pirmyn, į šoną, atgal I kojų pozicijoje, battement tendu jete 

pirmyn, į šoną, atgal I kojų pozicijoje, rond de jambe par terre 

2.2. Judesiai salės viduryje 
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judesiai prie atramos ir salės 

viduryje 
 

2.2.1.Port de bras – III - asis 

2.2.2. Allegro (šuoliai): temps saute – šuolis abiem kojom I ir II pozicijoje 
2.3. Muzikinė ritmika ir plastika 

Pastaba. Kiekvieną pamoką visus mokslo metus judesiai prie atramos, 

salės viduryje  atliekami nuosekliai ta pačia seka. 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

1. Pagrindiniai klasikinio 
šokio bei muzikiniai terminai 

 

1.1. Preparation – pasiruošimas 
1.2. Port de bras – rankų judesiai 

1.3. Grand plie – pritūpimas, atitraukiant kulnus nuo žemės 

1.4. Battements grupė:
  

1.4.1. Battement releve lent – lėtas kojos kėlimas 

1.4.2. Battement fondu – abiejų kojų lenkimas ir tiesimas 

1.4.3.  Grand battement jete – energingas kojos metimas pakeliant ją 900 
ir aukščiau 

1.5. Allegro – šuoliai: 

1.5.1. Pas echape – du šuoliai, atliekami nuo dviejų ant dviejų kojų iš 5-
osios pozicijos į 2-ąją ir iš 2-osios į 5-ąją 

1.6. Kojų pozicijos – 4-oji 

1.7. Kojų padėtys: 
1.7.1. Battement sur le cou-de-pied  (iš priekio, iš atgal, sąlyginis) 

1.8. Kūno padėtys: 

1.8.1 Croise – uždara kojų padėtis 

1.8.2. Efface – atvira kojų padėtis 
1.9. Temps lie – keli tarpusavyje susiję judesiai, atliekami salės viduryje 

1.10. Pas de bourree suivi – vientisas bėgimas ant puspirščių 5-ojoje 

pozicijoje 

2. Pagrindinės rankų ir kojų 

pozicijos, kūno pozos, judesių 

kryptys, par terre trenažas, 

pagrindiniai klasikinio šokio 
judesiai prie atramos ir salės 

viduryje 

 

2.1. Judesiai prie atramos viena ranka: demi plie, grand plie I, II, V kojų 

pozicijoje, battement tendu V kojų pozicijoje, battement tendu jete V kojų 

pozicijoje, rond de jambe par terre, fondu,  releve lent, grand battement 

jete 
2.2. Judesiai salės viduryje: 

2.2.1.Port de bras – II - asis 

2.2.2. Allegro (šuoliai): temps saute – šuolis abiem kojom I, II, V 
pozicijoje, pas echape 

2.2.3. Temps lie par terre pirmyn 

2.2.4. Pas de bourree suivi per įstrižainę 

2.3. Muzikinė ritmika ir plastika 
Pastaba. Kiekvieną pamoką visus mokslo metus judesiai prie atramos, 

salės viduryje  atliekami nuosekliai ta pačia seka. 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
 

E
il

. 
N

r.
 

L
ei

d
im

o
 

m
et

ai
 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2014 Milvydienė, V. Išplėstinė klasikinio šokio abėcėlė 

Klaipėdos 

universiteto 
leidykla 

 



 

302 

 

2. 2013 
Milvydienė, V. Parterinė pamoka - pagrindinis šokėjo 

parengties būdas 

Klaipėdos 

universiteto 
leidykla 

 

3. 2004 Milvydienė, V.  Klasikinis šokis II 

Klaipėdos 

universiteto 

leidykla 

 

4. 2001 Milvydienė, V. Klasikinis šokis I 

Klaipėdos 

universiteto 

leidykla 

 

5. 1983 Jagutytė, T. Klasikinio šokio pamokos Kaunas: Šviesa  

Papildoma metodinė literatūra 

1. 
 „Šokio mokytojo knyga“ (elektroninėje laikmenoje) 

http://www.sokis.upc.smm.lt/ 
  

2. 
 Menų pažinimas. Šokis 

https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos

/failai/menai/dvd/sokis/ 

  

3.  http://www.sokis.upc.smm.lt/svetaines-medis/   

4.  
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bas
tyte_sk.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sokis.upc.smm.lt/
https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/menai/dvd/sokis/
https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/menai/dvd/sokis/
http://www.sokis.upc.smm.lt/svetaines-medis/
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bastyte_sk.pdf
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bastyte_sk.pdf


 

303 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

KLASIKINIO ŠOKIO TECHNIKA 

Šokio sprograma 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 2 metai (4-5 klasė) 

Dalyko mokymas 2 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Šokio dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Plėtoti mokinių klasikinio šokio gebėjimus. 
 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniams klasikinio šokio technikos pagrindus. Uždaviniai: 1) 

supažindinti su klasikinio šokio judesiais ir jų deriniais, lavinti  taisyklingą jų atlikimą; 2) lavinti 

fiziologines vaiko savybes, tobulinant laikyseną ir koordinaciją, lavinant šoklumą, lankstumą, kojų 

verstumą; 3) lavinti judesių atlikimo išraiškingumą ir muzikalumą. 

Pamokose naudojami mokymosi metodai, atitinkantys mokinių brandą, raidos ypatumus. 

 

Mokinių pasiekimai 

Nuostata – stengtis taisyklingai atlikti klasikinio šokio judesius. 

Esminis gebėjimas – taisyklingai atlikti pagrindinius ir sudėtingesnius  klasikinio šokio 

judesius ir jų junginius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1. Išlaikyti taisyklingą kūno padėtį, stovint prie 

atramos ir salės viduryje. 

1.1. Žinoti ir suprasti taisyklingos laikysenos 

reikalavimus; 

1.2. jausti savo kūną ir jį kontroliuoti atliekant 

judesius prie atramos ir salės viduryje. 

2. Atlikti vidutinio sudėtingumo klasikinio 

šokio judesius prie atramos, salės viduryje   

vidutiniu ir greitu tempu. 

 

2.1. Išvardinti ir paaiškinti  vidutinio 

sudėtingumo klasikinio šokio judesių atlikimą; 

2.2. jausti erdvę (asmeninę ir bendrąją); 

2.3. atlikti judesius taisyklingai ritmiškai bei 

muzikaliai; 

2.4. suprasti  ir perteikti  judesių nuotaiką. 

3. Atlikti vidutinio sudėtingumo skirtingo 

charakterio  klasikinio šokio junginius. 

 

3.1. Paaiškinti vidutinio sudėtingumo klasikinio 

šokio judesių junginių atlikimą; 

3.2. suprasti  ir perteikti  judesių nuotaiką; 

3.3. atlikti judesius taisyklingai ritmiškai bei 

muzikaliai; 
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3.4. jausti erdvę ir tinkamai ją naudoti atliekant 

judesius.  

4. Įsivertinti savo klasikinio šokio pasiekimus ir 

pažangą.  

4.1. Įvardinti atliekamų klasikinio šokio judesių 

pagrindinius bruožus; 

4.2. paaiškinti, kaip klasikinio šokio judesiai 

siejasi su muzika; 

4.3. analizuoti ir vertinti savo ir kitų atliekamų 

klasikinio šokio judesių atlikimo taisyklingumą. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Klasikinio šokio teorija: klasikinio šokio bei muzikiniai terminai, sąvokos, maniera, charakteris, 

klasikinio šokio pozos; 

klasikinio šokio raiška: klasikinio šokio judesiai prie atramos, salės viduryje. 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 
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Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
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4-5 

Išlaikyti taisyklingą kūno padėtį, stovint prie 

atramos ir salės viduryje. Atlikti vidutinio 

sudėtingumo klasikinio šokio judesius prie 

atramos, salės viduryje   vidutiniu ir greitu 

tempu. 

Atlikti vidutinio sudėtingumo skirtingo 

charakterio  klasikinio šokio junginius. 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų. Taikomas 

kaupiamasis (suminis) vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (50%), galutinis atsiskaitymas 

(akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Klasikinio šokio 

teorija: klasikinio 

šokio bei muzikiniai 

terminai, sąvokos, 

maniera, 

charakteris, 

klasikinio šokio 

pozos 

Išvardina kai kuriuos 

klasikinio šokio bei 

muzikinius terminus, 

sąvokas, manierą, 

charakterį, klasikinio 

šokio pozas 

Žino esminius 

klasikinio šokio bei 

muzikinius terminus, 

sąvokas, manierą, 

charakterį, klasikinio 

šokio pozas 

Išvardina ir tiksliai 

apibūdina klasikinio 

šokio bei muzikinius 

terminus, sąvokas, 

manierą, charakterį, 

klasikinio šokio pozas 

Klasikinio šokio 

raiška: klasikinio 

šokio judesiai prie 

Silpni klasikinio šokio 

raiškos (klasikinio 

šokio judesių prie 

Vidutiniai klasikinio 

šokio raiškos 

(klasikinio šokio 

Labai geri ir puikūs 

klasikinio šokio 

raiškos (klasikinio 
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atramos, salės 

viduryje 

atramos, salės 

viduryje) įgūdžiai 

judesių prie atramos, 

salės viduryje) 

įgūdžiai 

šokio judesių prie 

atramos, salės 

viduryje)  įgūdžiai  

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

1. Klasikinio šokio teorija: 
klasikinio šokio bei muzikiniai 

terminai, sąvokos, maniera, 

charakteris, klasikinio šokio 
pozos 

 

1.1. Battements grupė: 
1.1.1. Double battement tendu – judesys, kai dirbančios kojos pėda 

nuleidžiama į II ar IV poziciją 

1.1.2.  Battement tendu jete pique – judesys, kai koja, pirmųjų pirštų galais 
palietusi žemę, staigiai atšoka 

1.1.3.  Grand battement jete pointe –  judesys, kai koja, pirmųjų pirštų 

galais palietusi žemę, vėl energingai metama 900  ir aukščiau 
1.1.4. Battement frappe – judesys, kai dirbančioji koja lenkiama per  kelį, 

pėda apkabinant atraminės kojos kulkšnį iš priekio arba priglaudžiant iš 

atgal 

1.1.5. Battement retire  – dirbančioji koja lenkiama per kelį ir slysta 
atramine koja iki kulkšnies ar kelio 

1.2. Allegro – šuoliai: 

1.2.1. Changements de pieds – šuolis nuo dviejų kojų ant dviejų 5 – oje 
pozicijoje, keičiant kojas ore 

1.2.2. Pas assemble – šuolis nuo vienos kojos ant dviejų 

1.2.3. Pas jete – šuolis  nuo vienos kojos ant kitos 

1.3. Kūno padėtys: 
1.3.1. Arabesque – I, II, III 

2. Klasikinio šokio raiška: 

klasikinio šokio judesiai prie 
atramos, salės viduryje 

2.1. Judesiai prie atramos viena ranka: demi plie, grand plie I, II, V kojų 

pozicijoje, battement tendu V kojų pozicijoje, battement tendu jete V kojų 
pozicijoje, rond de jambe par terre, fondu,  releve lent, grand battement jete 

2.2. Judesiai salės viduryje: 

2.2.1.Port de bras – IV - asis 

2.2.2. Allegro (šuoliai): temps saute – šuolis abiem kojom I, II, V 
pozicijoje, pas echape 

2.2.3. Temps lie par terre pirmyn 

2.2.4. Pas de bourree suivi per įstrižainę 
  2.3. Muzikinė ritmika ir plastika 

  Pastaba. Kiekvieną pamoką visus mokslo metus judesiai prie atramos ir 

salės viduryje  atliekami nuosekliai ta pačia seka. 

 

 

Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

1. Klasikinio šokio teorija: 

klasikinio šokio bei muzikiniai 

terminai, sąvokos, maniera, 
charakteris, klasikinio šokio 

pozos 

 
 

1.1. Battements grupė:  

1.1.1. Double battement fondu 

1.1.2. Battement soutenu, soutenu ant puspirščių. 
1.2. Pas Balance – supti 

1.3. Pas tombe – kristi 

1.4. Pirouette – sukinys 
1.5. Pasde  bourree 

1.6. Allegro – šuoliai: 

1.6.1. Pas assemble 
Pas glissade 
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2. Klasikinio šokio raiška: 

klasikinio šokio judesiai prie 
atramos, salės viduryje 

2.1. Judesiai prie atramos viena ranka: demi plie, grand plie I, II, IV,V kojų 

pozicijoje, battement tendu , battement tendu jete V kojų pozicijoje, rond 
de jambe par terre, fondu, battement soutenu, develloppe, grand battement 

jete, pirouette. 

2.2. Judesiai salės viduryje tie patys kaip ir prie atramos, tokia pačia seka ir 

tempu. 
2.2.1.Port de bras – V - asis 

2.2.2. Allegro (šuoliai): pas assemble, pas glissade 

2.2.3. Temps lie par terre atgal 
2.2.4. Pas de bourree  

 2.3. Muzikinė ritmika ir plastika 

 Pastaba. Kiekvieną pamoką visus mokslo metus judesiai prie atramos ir 

salės viduryje  atliekami nuosekliai ta pačia seka. 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 
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mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2018 Milvydienė, V.  Klasikinis šokis IV 

Klaipėdos 

universiteto 

leidykla 

 

2. 2014 Milvydienė, V. Išplėstinė klasikinio šokio abėcėlė 
Klaipėdos 
universiteto 

leidykla 

 

3. 2013 
Milvydienė, V. 

Parterinė pamoka - pagrindinis šokėjo parengties būdas 

Klaipėdos 
universiteto 

leidykla 

 

4. 2007 Milvydienė, V.  Klasikinis šokis III 

Klaipėdos 

universiteto 
leidykla 

 

5. 2004 Milvydienė, V. Klasikinis šokis II 

Klaipėdos 

universiteto 

leidykla 

 

6. 2001 Milvydienė, V. Klasikinis šokis I 

Klaipėdos 

universiteto 

leidykla 

 

7. 1983 Jagutytė, T. Klasikinio šokio pamokos Kaunas:  Šviesa  

Papildoma metodinė literatūra 

1.  
„Šokio mokytojo knyga“  (elektroninėje laikmenoje) 

http://www.sokis.upc.smm.lt/ 
  

2.  
Menų pažinimas. Šokis 
https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos

/failai/menai/dvd/sokis/ 

  

3.  http://www.sokis.upc.smm.lt/svetaines-medis/   

4.  
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bast
yte_sk.pdf 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

SCENINIO ŠOKIO ANSAMBLIS 

Šokio programa 

 

Dalyko programa 

PRADINIO šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 3 metai (1-3 klasė) 

Dalyko mokymas 3 valandos per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Šokio dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Ugdyti mokinių sceninio šokio ansamblinio atlikimo gebėjimus. 
 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniams ansamblinio šokio patirties pradmenis. Sceninio šokio 

ansamblio dalyko uždaviniai: 1) ugdyti mokinių ansambliškumo pojūtį, artistiškumą; 2) plėtoti 

mokinių sceninės kultūros patirtį; 3) ugdyti bendradarbiavimo gebėjimus, savitarpio supratimą, 

atsakomybę. 

Sceninio šokio ansamblio sudėtis priklauso nuo pasirinkto sceninio šokio žanro (liaudies šokio 

ansamblis, šiuolaikinio šokio ansamblis, istorinio šokio ansamblis ir kt.) ir jį gali sudaryti du ir 

daugiau mokinių. Sceninio šokio ansamblio laisvai pasirinktas repertuaras turi atitikti mokinių 

šokio technikos galimybes ir mokinių amžiaus ypatumus bei pasirinkto sceninio šokio žanro 

specifiką. 

Sceninio šokio ansamblio šokio žanrai gali būti: lietuvių liaudies sceninis šokis, klasikinis šokis, 

šiuolaikinis šokis, pasaulio tautų sceninis šokis, istorinis šokis ir kt. pasirinktinai. 

Sceninio šokio ansamblio žanrai gali būti: lietuvių liaudies sceninis šokis, klasikinis šokis, 

šiuolaikinis šokis, pasaulio tautų sceninis šokis, istorinis šokis ir kt. pasirinktinai. 

 

Mokinių pasiekimai 

Nuostata – noriai dalyvauti viešoje meninėje veikloje 

Esminis gebėjimas – atlikti savo partiją sceninio šokio ansamblyje kartu su kitais šokėjais 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1. Atlikti savo šokio partiją sceninio šokio 

ansamblyje. 

1.1. Išlaikyti taisyklingą laikyseną, koordinuoti 

judesius, derinti kvėpavimą su judesių atlikimu; 

1.2.  jausti asmeninę ir bendrąją erdvę šokyje; 

1.3. atlikti judesius ritmiškai ir muzikaliai; 

1.4. jausti ir perteikti šokio nuotaiką, 

charakterį. 

2. Derinti savo šokį su kitais ansamblio 

dalyviais. 

2.1. Jausti erdvę ir išlaikyti reikiamą atstumą 

poroje ir grupėje; 

2.2. pagarbiai bendrauti šokant kartu; 
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2.3. paaiškinti bendradarbiavimo ir  

atsakomybės svarbą šokant ansamblyje. 

3. Atlikti viešai sceninio šokio ansamblio 

parengtus šokius ar programą. 

 

3.1. Apibūdinti šokio tematiką, stiliaus ir žanro 

ypatumus; 

3.2. apibūdinti šokio charakterį, dinamiką; 

3.3. tinkamai elgtis scenoje; 

3.4. kokybiškai atlikti parengtą programą; 

3.5. susikaupti ir tinkamai nusiteikti 

pasirodymui; 

3.6. tinkamai parengti kūną pasirodymui (atlikti 

apšilimą ir pan.); 

3.7. įvardinti, kokius kostiumus reikia turėti 

pasirodymui. 

4. Įsivertinti savo ansamblinio šokimo 

pasiekimus ir pažangą. 

4.1. Apibūdinti ir aptarti sceninio šokio 

ansamblio viešus pasirodymus, įvertinant 

sėkmes ir nesėkmes; 

4.2. aptarti savo indėlį į ansamblio veiklą. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Šokimas ansamblyje; viešas sceninis pasirodymas. 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 
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Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
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s 
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1-3 

Atlikti savo šokio partiją sceninio šokio 

ansamblyje. Derinti savo šokį su kitais 

ansamblio dalyviais. Atlikti viešai sceninio 

šokio ansamblio parengtus šokius ar 

programą. 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

Vertinami gebėjimai: atlikti savo šokio 

partiją sceninio šokio ansamblyje. Derinti 

savo šokį su kitais ansamblio dalyviais. 

Atlikti viešai sceninio šokio ansamblio 

parengtus šokius ar programą. 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai 

(50%), galutinis atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 
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Šokimas ansamblyje 

 

Silpni šokio 

ansamblyje įgūdžiai 

Vidutiniai šokio 

ansamblyje  įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

šokio ansamblyje  

įgūdžiai  

Viešas sceninis 

pasirodymas 

 

Silpni viešo sceninio 

pasirodymo įgūdžiai 

Vidutiniai viešo 

sceninio pasirodymo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

viešo sceninio 

pasirodymo įgūdžiai  

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi – treti mokymosi metai (1-3 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Šokimas ansamblyje 1.1. Savo šokio partijos atlikimas pavieniui išraiškingai ir taisyklingai: 
1.1.1.  Išlaikyti taisyklingą laikyseną, koordinuoti judesius, derinti kvėpavimą 

su judesių atlikimu; 

1.1.2.  jausti asmeninę ir bendrąją erdvę šokyje; 

1.1.3. atlikti judesius taisyklingai, ritmiškai ir muzikaliai; 
1.1.4. jausti ir perteikti šokio nuotaiką, charakterį. 

1. 2. Derinti savo šokį su kitais ansamblio dalyviais. 

1.2.1. Jausti erdvę ir išlaikyti reikiamą atstumą poroje ir grupėje; 
1.2.2. pagarbiai bendrauti šokant kartu; 

1.2.3. šokant ansamblyje bendradarbiauti su kitais 

Viešas sceninis pasirodymas 2.1.  Tinkamai pasiruošti pasirodymui (grimas, kostiumas, apšilimas, 

nusiteikimas ir pan.); 
2.2. tinkamai  atlikti parengtą programą; 

2.3. žinoti ir laikytis sceninio elgesio taisyklių; 

2.4. ieškoti savitos šokio interpretacijos. 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1.  
„Šokio mokytojo knyga“ (elektroninėje laikmenoje) 

http://www.sokis.upc.smm.lt/ 
  

2.  
Menų pažinimas. Šokis 
https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos

/failai/menai/dvd/sokis/ 

  

3.  http://www.sokis.upc.smm.lt/svetaines-medis/   

4.  
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bast
yte_sk.pdf 
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

SCENINIO ŠOKIO ANSAMBLIS 

Šokio programa 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 2 metai (4-5 klasė) 

Dalyko mokymas 1 (2) valanda (os) per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Šokio dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Plėtoti mokinių sceninio šokio ansamblinio atlikimo gebėjimus. 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – plėtoti mokinių ansamblinio šokio patirtį. Sceninio šokio ansamblio dalyko 

uždaviniai: 1) plėtoti mokinių ansambliškumo pojūtį, artistiškumą; 2) plėtoti bendradarbiavimo 

gebėjimus, savitarpio supratimą, atsakomybę; 3) plėtoti mokinių sceninės kultūros patirtį; 4) 

sudaryti galimybes mokinių iniciatyvai ir aktyviai koncertinei veiklai. 

Sceninio šokio ansamblio sudėtis priklauso nuo pasirinkto sceninio šokio žanro (liaudies šokio 

ansamblis, šiuolaikinio šokio ansamblis, istorinio šokio ansamblis ir kt.) ir jį gali sudaryti du ir 

daugiau mokinių. Sceninio šokio ansamblio laisvai pasirinktas repertuaras turi atitikti mokinių 

šokio technikos galimybes ir mokinių amžiaus ypatumus bei pasirinkto sceninio šokio žanro 

specifiką. 

Sceninio šokio ansamblio šokio žanrai gali būti: lietuvių liaudies sceninis šokis, klasikinis šokis, 

šiuolaikinis šokis, pasaulio tautų sceninis šokis, istorinis šokis ir kt. pasirinktinai. 

 

Mokinių pasiekimai 

Nuostata – noriai dalyvauti viešoje meninėje veikloje 

Esminis gebėjimas – atlikti savo partiją sceninio šokio ansamblyje kartu su kitais šokėjais 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1. Atlikti savo šokio partiją sceninio šokio 

ansamblyje. 

1.1. Išlaikyti taisyklingą laikyseną, koordinuoti 

judesius, derinti kvėpavimą su judesių atlikimu; 

1.2.  jausti asmeninę ir bendrąją erdvę šokyje; 

1.3. atlikti judesius ritmiškai ir muzikaliai; 

1.4. jausti ir perteikti šokio nuotaiką, 

charakterį. 

2. Derinti savo šokį su kitais ansamblio 

dalyviais. 

2.1. Jausti erdvę ir išlaikyti reikiamą atstumą 

poroje ir grupėje; 

2.2. pagarbiai bendrauti šokant kartu; 

2.3. paaiškinti bendradarbiavimo ir  

atsakomybės svarbą šokant ansamblyje 
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3. Atlikti viešai sceninio šokio ansamblio 

parengtus šokius ar programą. 

 

3.1.  Apibūdinti šokio tematiką, stiliaus ir žanro 

ypatumus; 

3.2. apibūdinti šokio charakterį, dinamiką; 

3.3. tinkamai elgtis scenoje; 

3.4. kokybiškai atlikti parengtą programą; 

3.5. susikaupti ir tinkamai nusiteikti 

pasirodymui; 

3.6. tinkamai parengti kūną pasirodymui (atlikti 

apšilimą ir pan.); 

3.7. įvardinti, kokius kostiumus reikia turėti 

pasirodymui. 

4. Įsivertinti savo ansamblinio šokimo 

pasiekimus ir pažangą. 

4.1. Apibūdinti ir aptarti sceninio šokio 

ansamblio viešus pasirodymus, įvertinant 

sėkmes ir nesėkmes; 

4.2. aptarti savo indėlį į ansamblio veiklą. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Šokimas ansamblyje arba pavieniui; viešas sceninis pasirodymas; sceninio šokio interpretavimas. 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 

D
al

y
k
as

 

M
o
k
y
m

o
si

 

m
et

ai
 

Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
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4-5 

Atlikti savo šokio partiją sceninio šokio 

ansamblyje. Derinti savo šokį su kitais 

ansamblio dalyviais. Atlikti viešai sceninio 

šokio ansamblio parengtus šokius ar 

programą. 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

Atlikti savo šokio partiją sceninio šokio 

ansamblyje. Derinti savo šokį su kitais 

ansamblio dalyviais. Atlikti viešai sceninio 

šokio ansamblio parengtus šokius ar 

programą. 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema. Taikomas 

kaupiamasis (suminis) vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (50%), galutinis atsiskaitymas 

(akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Šokimas ansamblyje 

 

Silpni ansamblinio 

šokimo įgūdžiai 

Vidutiniai 

ansamblinio šokimo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

ansamblinio šokimo 

įgūdžiai  
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Viešas sceninis 

pasirodymas 

 

Silpni viešo sceninio 

pasirodymo įgūdžiai 

Vidutiniai viešo 

sceninio pasirodymo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

viešo sceninio 

pasirodymo įgūdžiai  

Sceninio šokio 

interpretavimas 

Silpni sceninio šokio 

interpretavimo 

įgūdžiai 

Vidutiniai sceninio 

šokio interpretavimo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

sceninio šokio 

interpretavimo 

įgūdžiai 

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Ketvirti – penkti mokymosi metai (4-5 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Šokimas ansamblyje 
 

1.1. Savo šokio partijos atlikimas pavieniui išraiškingai ir taisyklingai: 
1.1.1.  Išlaikyti taisyklingą laikyseną, koordinuoti judesius, derinti 

kvėpavimą su judesių atlikimu; 

1.1.2.  jausti asmeninę ir bendrąją erdvę šokyje; 
1.1.3. atlikti judesius taisyklingai, ritmiškai ir muzikaliai; 

1.1.4. jausti ir perteikti šokio nuotaiką, charakterį. 

Viešas sceninis pasirodymas 

 

2.1. Jausti erdvę ir išlaikyti reikiamą atstumą poroje ir grupėje; 

2.2. pagarbiai bendrauti šokant kartu; 
2.3. šokant ansamblyje bendradarbiauti su kitais. 

Sceninio šokio interpretavimas 3.1.  Tinkamai pasiruošti pasirodymui (grimas, kostiumas, apšilimas, 

nusiteikimas ir pan.); 

3.2. tinkamai  atlikti parengtą programą; 
3.3. žinoti ir laikytis sceninio elgesio taisyklių; 

3.4. ieškoti savitos šokio interpretacijos. 

 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1.  
„Šokio mokytojo knyga“  (elektroninėje laikmenoje) 
http://www.sokis.upc.smm.lt/ 

  

2.  

Menų pažinimas. Šokis 

https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos

/failai/menai/dvd/sokis/ 

  

3.  http://www.sokis.upc.smm.lt/svetaines-medis/   

4.  
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bast

yte_sk.pdf 
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https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/menai/dvd/sokis/
https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/menai/dvd/sokis/
http://www.sokis.upc.smm.lt/svetaines-medis/
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bastyte_sk.pdf
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bastyte_sk.pdf
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

ISTORINIS ŠOKIS 

Šokio programa 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 1 metai (5 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valandos per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Šokio dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Plėtoti mokinių istorinio šokio gebėjimus. 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniams istorinio šokio technikos pagrindus. Uždaviniai: 1) plėtoti 

fiziologines mokinio savybes, tobulinant laikyseną ir koordinaciją,  lavinant šoklumą, lankstumą, 

kojų verstumą; 2) plėtoti judesių atlikimo išraiškingumą ir muzikalumą. 

Pamokose pasirenkami ir naudojami mokymosi metodai atitinka mokinių brandą, vaikų raidos 

ypatumus. 

 

Mokinių pasiekimai 

Nuostata – stengtis taisyklingai atlikti istorinio šokio judesius 

Esminis gebėjimas – taisyklingai atlikti pagrindinius ir sudėtingesnius istorinio šokio 

judesius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1. Išlaikant taisyklingą kūno padėtį atlikti 

vidutinio sudėtingumo istorinio šokio judesius 

pavieniui, poroje arba  grupėje 

1.1. Parodyti ir įvardinti vidutinio sudėtingumo 

istorinio šokio judesius; 

1.2. jausti savo kūną ir teisingai jį koordinuoti; 

1.3. ritmiškai ir muzikaliai atlikti istorinio  

šokio judesius; 

1.4. suprasti, jausti judesio nuotaiką.     

2. Atlikti vidutinio sudėtingumo istorinio šokio 

judesius salės viduryje   vidutiniu ir greitu 

tempu  

2.1. Išvardinti ir paaiškinti  vidutinio 

sudėtingumo istorinio šokio judesių junginių 

atlikimą. 

2.2. jausti erdvę ir atstumą tarp šokančiųjų 

kartu.  

2.3. atlikti judesius taisyklingai ritmiškai bei 

muzikaliai 

2.4. suprasti  ir perteikti  judesių nuotaiką. 

3. Atlikti vidutinio sudėtingumo istorinio šokio 

junginius. 

3.1. Paaiškinti vidutinio sudėtingumo istorinio 

šokio judesių junginių atlikimą; 
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 3.2. suprasti  ir perteikti  judesių nuotaiką; 

3.3. atlikti judesius taisyklingai ritmiškai bei 

muzikaliai; 

3.4. jausti erdvę ir tinkamai ją naudoti atliekant 

judesius.  

4. Įsivertinti savo istorinio šokio pasiekimus ir 

pažangą. 

4.1. Įvardinti  atliekamų istorinio šokio judesių 

pagrindinius bruožus; 

4.2. paaiškinti, kaip įvairių epochų istorinio 

šokio judesiai siejasi su muzika; 

4.3. analizuoti ir vertinti savo ir kitų atliekamo 

istorinio šokio judesių atlikimo taisyklingumą. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Istorinio šokio technikos teorija: sceninio šokio terminai, sąvokos; istorinio šokio raiška: judesiai 

bei jų deriniai, susikabinimai, ritmiškas bei išraiškingas judesio atlikimas, choreografinė atmintis, 

judesio erdvės pojūtis. 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 
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Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 
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Išlaikant taisyklingą kūno padėtį atlikti 

vidutinio sudėtingumo istorinio šokio 

judesius pavieniui, poroje arba  grupėje. 

Atlikti vidutinio sudėtingumo istorinio šokio 

judesius salės viduryje   vidutiniu ir greitu 

tempu. 

Atlikti vidutinio sudėtingumo istorinio šokio 

junginius. 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema. Taikomas 

kaupiamasis (suminis) vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (50%), galutinis atsiskaitymas 

(akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Istorinio šokio 

technikos teorija: 

istorinio šokio 

terminai, sąvokos 

Išvardina kai kuriuos 

istorinio šokio 

technikos teorijos 

terminus, sąvokas 

 

Žino esminius 

istorinio šokio 

technikos teorijos 

terminus, sąvokas 

 

Išvardina ir tiksliai 

apibūdina istorinio 

šokio technikos 

teorijos terminus, 

sąvokas 

Istorinio šokio 

raiška: judesiai bei 

Silpni istorinio šokio 

raiškos (judesių bei jų 

Vidutiniai istorinio 

šokio raiškos (judesių 

Labai geri ir puikūs 

istorinio šokio raiškos 
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jų deriniai, 

susikabinimai, 

ritmiškas bei 

išraiškingas judesio 

atlikimas, 

choreografinė 

atmintis, judesio 

erdvės pojūtis 

derinių, susikabinimų, 

ritmiško bei 

išraiškingo judesio 

atlikimo, 

choreografinės 

atminties, judesio 

erdvės pojūčio) 

įgūdžiai 

bei jų derinių, 

susikabinimų, 

ritmiško bei 

išraiškingo judesio 

atlikimo, 

choreografinės 

atminties, judesio 

erdvės pojūčio) 

įgūdžiai 

(judesių bei jų derinių, 

susikabinimų,  

ritmiško bei 

išraiškingo judesio 

atlikimo, 

choreografinės 

atminties, judesio 

erdvės pojūčio) 

įgūdžiai  

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi mokymosi metai (5 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Istorinio šokio technikos 
teorija: istorinio šokio 

terminai, sąvokos. 

 

• Pas menus – mažas žingsnelis 

• Pas eleve – kelti 

• Pas ballotte – suptis 

• Pas emboite – sekti paskui 

Istorinio šokio raiška: judesiai 
bei jų deriniai, susikabinimai, 

ritmiškas bei išraiškingas 

judesio atlikimas, 

choreografinė atmintis, judesio 
erdvės pojūtis. 

• Viduramžių epochos šokio kultūra 

• Nusilenkimas 

• Valstiečių branlis, saloninis branlis 

• Renesanso epochos šokio kultūra: 

• Nusilenkimas 

• Pavana, galjarda, alemanda 

• Baroko epochos šokio kultūra: 

• Nusilenkimas 

• Menuetas 

• Klasicizmo epochos šokio kultūra: 

• Nusilenkimas 

• Gavotas 

• Romantizmo epochos šokio kultūra: 

• Nusilenkimas  

• Tampetas, kadrilis 

 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2009 T. Zinčiukienė. Istorinis buitinis šokis 
Klaipėdos 

universiteto 

leidykla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

316 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

PASAULIO TAUTŲ SCENINIS ŠOKIS    

Šokio programa 

 

Dalyko programa 
 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 1 metai (4 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valandos per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Šokio dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Plėtoti mokinių pasaulio tautų sceninio šokio gebėjimus. 

 

Dalyko anotacija 

Dalykas paskirtis – suteikti mokiniams pasaulio tautų sceninio šokio technikos pagrindus. 

Uždaviniai: 1) plėtoti fiziologines mokinio savybes, tobulinant laikyseną ir koordinaciją,  lavinant 

šoklumą, lankstumą, kojų verstumą; 2) plėtoti judesių atlikimo išraiškingumą ir muzikalumą. 

Pamokose pasirenkami ir naudojami mokymosi metodai atitinka mokinių brandą, vaikų raidos 

ypatumus. 

Sceninio šokio technikos žanrai (lietuvių liaudies sceninis šokis, klasikinis šokis, šiuolaikinis šokis, 

pasaulio tautų sceninis šokis, istorinis šokis ir kt.) pasirenkami mokyklos nuožiūra. 

 

Mokinių pasiekimai 

Nuostata – stengtis taisyklingai atlikti sceninio šokio judesius 

Esminis gebėjimas – taisyklingai atlikti pagrindinius ir sudėtingesnius sceninio šokio judesius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1. Išlaikant taisyklingą kūno padėtį atlikti 

vidutinio sudėtingumo sceninio šokio judesius 

pavieniui, poroje arba  grupėje 

1.1. Parodyti ir įvardinti vidutinio sudėtingumo 

sceninio šokio judesius; 

1.2. jausti savo kūną ir teisingai jį koordinuoti; 

1.3. ritmiškai ir muzikaliai atlikti sceninio 

šokio judesius; 

1.4. suprasti, jausti judesio nuotaiką.     

2. Atlikti vidutinio sudėtingumo įvairių žanrų 

sceninio šokio judesius salės viduryje   

vidutiniu ir greitu tempu  

2.1. Išvardinti ir paaiškinti  vidutinio 

sudėtingumo sceninio šokio judesių junginių 

atlikimą. 

2.2. jausti erdvę ir atstumą tarp šokančiųjų 

kartu.  

2.3. atlikti judesius taisyklingai ritmiškai bei 

muzikaliai 

2.4. suprasti  ir perteikti  judesių nuotaiką. 

3. Atlikti vidutinio sudėtingumo skirtingo 

charakterio  sceninio šokio junginius. 

 

3.1. Paaiškinti vidutinio sudėtingumo sceninio  

šokio judesių junginių atlikimą; 

3.2. suprasti  ir perteikti  judesių nuotaiką; 
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3.3. atlikti judesius taisyklingai ritmiškai bei 

muzikaliai; 

3.4. jausti erdvę ir tinkamai ją naudoti atliekant 

judesius.  

4. Įsivertinti savo sceninio šokio pasiekimus ir 

pažangą. 

4.1. Įvardinti  atliekamų sceninio šokio judesių 

pagrindinius bruožus. 

4.2. paaiškinti, kaip įvairių žanrų  sceninio 

šokio judesiai siejasi su muzika; 

4.3. analizuoti ir vertinti savo ir kitų atliekamų 

sceninio šokio judesių atlikimo taisyklingumą. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Pasaulio tautų sceninio šokio technikos teorija: sceninio šokio terminai, sąvokos; pasaulio tautų 

sceninio šokio raiška: judesiai bei jų deriniai, susikabinimai, ritmiškas bei išraiškingas judesio 

atlikimas, choreografinė atmintis, judesio erdvės pojūtis. 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 
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Užduočių skaičius per mokymosi metus 

Įgytų gebėjimų 

patikrinimo (vertinimo) 

formos 

P
as

au
li

o
 t

au
tų

 

sc
en

in
is

 š
o
k
is

 

1
 s

a
v
. 

v
a
l.

 

4 

Išlaikant taisyklingą kūno padėtį atlikti 

vidutinio sudėtingumo sceninio šokio 

judesius pavieniui, poroje arba  grupėje. 

Atlikti vidutinio sudėtingumo įvairių žanrų 

sceninio šokio judesius salės viduryje   

vidutiniu ir greitu tempu. 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal mokykloje patvirtintą Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir vertinimo tvarką. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema (išskyrus 

pirmuosius mokymosi metus). Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai 

(50%), galutinis atsiskaitymas (akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Pasaulio tautų 

sceninio šokio 

technikos teorija: 

sceninio 

 šokio terminai, 

sąvokos 

Išvardina kai kuriuos 

pasaulio tautų 

sceninio šokio 

terminus, sąvokas 

 

Žino esminius 

pasaulio tautų 

sceninio šokio 

terminus, sąvokas 

 

Išvardina ir tiksliai 

apibūdina pasaulio 

tautų sceninio šokio 

terminus, sąvokas 

 

Pasaulio tautų 

sceninio šokio 

raiška: judesiai bei 

jų deriniai, 

susikabinimai, 

ritmiškas bei 

išraiškingas judesio 

Silpni sceninio šokio 

raiškos (judesių bei jų 

derinių, susikabinimų, 

ritmiško bei 

išraiškingo judesio 

atlikimo, 

choreografinės 

Vidutiniai sceninio 

šokio raiškos (judesių 

bei jų derinių, 

susikabinimų, 

ritmiško bei 

išraiškingo judesio 

atlikimo, 

Labai geri ir puikūs 

sceninio šokio raiškos 

(judesių bei jų derinių, 

susikabinimų, 

ritmiško bei 

išraiškingo judesio 

atlikimo, 
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atlikimas, 

choreografinė 

atmintis, judesio 

erdvės pojūtis 

atminties, judesio 

erdvės pojūčio) 

įgūdžiai 

choreografinės 

atminties, judesio 

erdvės pojūčio) 

įgūdžiai 

choreografinės 

atminties, judesio 

erdvės pojūčio) 

įgūdžiai  
 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi mokymosi metai (4 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Pasaulio tautų sceninio šokio 

technikos teorija: sceninio 
šokio terminai, sąvokos 

• Brauktukai 

• Kulniniai pratimai 

• Ratiliniai judesiai 

• Vėduoklė 

• Brūkštelėjimai (flic-flac) 

• Gyvatėlė (pas tortille) 

• Virvutė (retire) 

• Ištrepsėjimai  

Pasaulio tautų sceninio šokio 

raiška: judesiai bei jų deriniai, 
susikabinimai, ritmiškas bei 

išraiškingas judesio atlikimas, 

choreografinė atmintis, judesio 

erdvės pojūtis 

• Negilūs ir gilūs tūpsniai 

• Pratimai pėdos judrumui – brauktukai 

• Žemi ir staigūs kojos mostai 

• Kulniniai pratimai 

• Ratiliniai pratimai 

• Vidutiniai ir aukšti, sulenktos per kelį, kojos pasukimai 

• Brūkštelėjimai 

• Pasiruošimas virvutei 

• Aukšti ir lėti kojos pakėlimai 

• Ištrepsėjimai 

• Aukšti ir staigūs kojos mostai 

• Įvairūs kūno, rankų, galvos pratimai 

 Pastaba. Kiekvieną pamoką visus mokslo metus judesiai prie atramos ir 

salės viduryje  atliekami nuosekliai ta pačia seka. 
 

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2011 S. Žilinskienė. Pasaulio tautų šokis 
Klaipėdos 
universiteto 

leidykla 

 

2. 2007 M. Zinčiukas. Liaudies sceninio šokio pagrindai 
Klaipėdos 
universiteto 

leidykla 

 

Papildoma  metodinė literatūra 

1.  
„Šokio mokytojo knyga“  (elektroninėje laikmenoje) 
http://www.sokis.upc.smm.lt/ 

  

2.  

Menų pažinimas. Šokis 

https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos

/failai/menai/dvd/sokis/ 

  

3.  http://www.sokis.upc.smm.lt/svetaines-medis/   

4.  
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bast

yte_sk.pdf 
  

http://www.sokis.upc.smm.lt/
https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/menai/dvd/sokis/
https://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/failai/menai/dvd/sokis/
http://www.sokis.upc.smm.lt/svetaines-medis/
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bastyte_sk.pdf
https://www.kpskc.lt/edukacinis/choreografija/audrone_bastyte_sk.pdf
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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

LIETUVIŲ LIAUDIES SCENINIS ŠOKIS  

Šokio programa 

 

Dalyko programa 

PRADINIO  šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Dalyko mokymo trukmė (klasė) 3 metai (1-3 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valanda per savaitę 

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Šokio dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Ugdyti mokinių lietuvių liaudies sceninio šokio gebėjimus. 

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniui lietuvių liaudies sceninio šokio technikos pradmenis, skatinti 

domėjimąsi lietuvių liaudies sceniniu šokiu. 

Uždaviniai: 1) plėtoti fiziologines vaiko savybes, padedant formuotis taisyklingą laikyseną ir 

koordinaciją,  lavinti šoklumą, lankstumą; 2) plėtoti atlikimo išraiškingumą, ritmiškumą ir 

muzikalumą; 3) lavinti erdvės pojūtį, išlaikant taisyklingą kūno padėtį, atlikti pagrindinius lietuvių 

liaudies šokio judesius pavieniui, poroje ar šokio figūrose. Žinoti ir įvardinti lietuvių liaudies šokio 

žingsnius, susikabinimus poroje ir šokio figūras. Pamokose pasirenkami ir naudojami mokymosi 

metodai – aiškinimas, demonstravimas, vaizdo medžiaga ir kitos.  

 

Mokinių pasiekimai 

Nuostata – stengtis taisyklingai atlikti lietuvių liaudies sceninio šokio judesius. 

Esminis gebėjimas – taisyklingai atlikti pagrindinius lietuvių liaudies sceninio šokio judesius 

bei jų derinius 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1. Išlaikant taisyklingą laikyseną, atlikti, 

vidutinio sudėtingumo,  pagrindinius lietuvių 

liaudies šokio žingsnius pavieniui.  

1.1. Nusakyti ir atlikti vidutinio sudėtingumo 

lietuvių liaudies šokio žingsnius, išlaikant 

taisyklingą laikyseną; 

1.2. derinti kvėpavimą su atliekamais judesiais; 

1.3. įvardinti atliekamus šokio žingsnius; 

1.4. ritmiškai ir muzikaliai atlikti lietuvių 

liaudies šokio žingsnius pavieniui.  

2. Išlaikant taisyklingą laikyseną, atlikti, 

vidutinio sudėtingumo,   pagrindinius lietuvių 

liaudies šokio žingsnius, poroje. 

 

2.1. Nusakyti ir atlikti vidutinio sudėtingumo 

lietuvių liaudies šokio žingsnius poroje, 

išlaikant taisyklingą laikyseną; 

2.2. atlikti judesius ritmiškai bei muzikaliai; 

2.3. įvardinti lietuvių liaudies šokio 

susikabinimus poroje ir juos atlikti; 
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2.4. ritmiškai ir muzikaliai atlikti lietuvių 

liaudies šokio žingsnius poroje; 

2.5. jausti erdvę ir atstumą tarp šokančiųjų 

poroje. 

3. Išlaikant taisyklingą kūno  laikyseną, atlikti, 

vidutinio sudėtingumo,  pagrindinius lietuvių 

liaudies šokio žingsnius šokio figūrose.  

3.1. Nusakyti ir parodyti vidutinio sudėtingumo 

pagrindinius lietuvių liaudies šokio žingsnius, 

šokio figūrose; 

3.2. jausti kūną ir teisingai jį koordinuoti; 

3.3. atlikti judesius ritmiškai bei muzikaliai; 

3.4. jausti erdvę ir tinkamai ją naudoti atliekant 

judesius; 

3.5. įvardinti atliekamas vidutinio sudėtingumo 

lietuvių liaudies šokio žingsnius, šokio 

figūrose.  

 

Dalyko turinio apimtis 

Pagrindiniai lietuvių liaudies sceninio  šokio terminai, sąvokos; pagrindiniai žingsniai, 

nesudėtingi deriniai, ritmiškas judesio atlikimas, erdvės pojūtis, išraiškingumas.                 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 
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1-3 

Lietuvių liaudies šokio žingsniai pavieniui 

teisingas atlikimas iš laikant taisyklingą 

laikyseną. Ritmiškas ir muzikalus lietuvių 

liaudies žingsnių atlikimas pavieniui ir 

lietuvių liaudies šokių žingsnių įvardinimas 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

Lietuvių liaudies šokio žingsniai poromis 

teisingas atlikimas išlaikant teisingą 

laikyseną, ritmiškas ir muzikalus lietuvių 

liaudies šokio žingsnių atlikimas poromis 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (50%), galutinis atsiskaitymas 

(akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 

Pagrindiniai lietuvių 

liaudies sceninio  

šokio terminai, 

sąvokos 

 

Išvardina kai kuriuos 

pagrindinius lietuvių 

liaudies sceninio 

šokio žingsnius 

Žino esminius lietuvių 

liaudies sceninio šokio 

žingsnių terminus 

Išvardina ir tiksliai 

apibūdina 

pagrindinius lietuvių 

liaudies sceninio šokio 

žingsnius 
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Pagrindiniai 

žingsniai, nesudėtingi 

deriniai, ritmiškas 

judesio atlikimas, 

erdvės pojūtis, 

išraiškingumas  

Silpni pagrindinių  

žingsnių, nesudėtingų 

derinių, ritmiško 

judesio atlikimo, 

erdvės pojūčio, 

išraiškingumo 

įgūdžiai 

Vidutiniai pagrindinių 

žingsnių, nesudėtingų 

derinių, ritmiško 

judesio atlikimo, 

erdvės pojūčio, 

išraiškingumo 

įgūdžiai 

Labai geri ir puikūs 

pagrindinių žingsnių, 

nesudėtingų derinių, 

ritmiško judesio 

atlikimo, erdvės 

pojūčio, 

išraiškingumo 

įgūdžiai 

 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Pirmi mokymosi metai (1 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Pagrindiniai lietuvių liaudies 
sceninio šokio žingsniai, 

terminai ir  sąvokos 

 

Paprastieji žingsniai  
Paprastas 

Stangrus 

Aukštas  
Bėgamieji žingsniai 

Paprastas 

Stangrus 

Aukštas  
Liaunas  

Smulkus 

Dvigubas žingsnis  
Šoninis žingsnis 

Kubilo žingsnis  

Polkos žingsnis 
Puspolkė 

Polka  

Trepsimieji žingsniai 

Treptelėjimas 
Sutrepsėjimas 

Trypukas 

Trepsimasis   

Pagrindiniai žingsniai, 

nesudėtingi deriniai, ritmiškas 

judesio atlikimas, erdvės 

pojūtis, išraiškingumas 
 

Susikabinimai poroje, stovint vienas greta kito pasisukus viena kryptimi 

  Paprastai  žemai 

  Paprastai, pirmyn ištiestomis rankomis 

  Paprastai aukštai (varteliai) 
  Į parankę 

Krepšeliu pro priekį 

Susikabinimai poroje, pasisukus vienas į kitą 
Abiem rankom paprastai 

Sukryžiuotomis rankomis 

Šaudyklė 
Pusiau šaudyklė 

Šoksniai 

Paprastas 

Stangrus 
Liaunas 

Šokių figūros 

Eilė 
Virtinė 

Vainikėlis 

Kamuolio sukimas 

Gyvatėlė 
Ratas 
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Antri mokymosi metai (2 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Pagrindiniai lietuvių liaudies 

sceninio šokio žingsniai, 

terminai ir sąvokos 

Pirmų mokymosi metų pagrindinių lietuvių liaudies sceninio šokio 

žingsnių, terminų ir sąvokų kartojimas 

Pagrindiniai žingsniai, 
nesudėtingi deriniai, ritmiškas 

judesio atlikimas, erdvės 

pojūtis, išraiškingumas 
 

Trigubieji: 
Trigubas  

Trigubas su stryksniu 

Greitas trigubasis 
Pristatomas žingsnis, pirmyn ir šonu 

Pritupiamasis žingsnis, pirmyn ir šonu 

Užkeičiamas bėgamasis  

Valso žingsnis 
Valsas 

Tūpsnis 

Stiebsnis 
Brauktukas 

Šluotelė 

Susikabinimai poroje stovint vienas už kito 
Paprastai žemai (vežimėlis) 

Per juosmenį  

Ant pečių 

Pusiau išvirkščia šaudykle 
Liuoksniai 

Paprastas  

Skėstinis 
Glaustinis 

Pakaitinis 

Liaunas 

Žirgtukas 
Šokio figūros 

Pusratis 

Žilvitis 
Žvaigždutė 

 

Treti mokymosi metai (3 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Pagrindiniai lietuvių liaudies 
sceninio šokio žingsniai, 

terminai ir sąvokos 

 

Pirmų ir antrų  mokymosi metų pagrindinių lietuvių liaudies sceninio 
šokio žingsnių, terminų ir sąvokų kartojimas 

Pagrindiniai žingsniai, 
nesudėtingi deriniai, ritmiškas 

judesio atlikimas, erdvės 

pojūtis, išraiškingumas 
 

Lietuvių liaudies šokio pagrindiniai žingsniai 
Paprastieji 

Užkeičiamas 

Kryžiuojamas  
Trižingsnis 

Kryžiuojamas bėgamasis 

Polkos 
Bėgtinė 

Vienkojė 

Sukiniai 

Sukinys 
Vilkelis 

Abikojis sukutis 

Virvutės 
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Dviguboji 

Polkos 
Svyruojamasis  

Siūbuojamasis 

Susikabinimai poroje stovint vienas greta kito pasisukus viena kryptimi 

Džigeliškai 
Grandiniškai 

Ranka ant peties 

Suktiniui 
Pusiau suktiniui 

Stogeliu 

Per pečius 

Rankomis už pečių 
Susikabinimai poroje stovint pasisukus vienas į kitą 

Valsui 

Rusnietiškai 
Polkai 

Pintinis 

Stryksniai 
Paprastas 

Suktinis 

Ratilinis 

Suktinis – ratilinis 
Figūros 

Dviguba žvaigždutė 

Tiltelis 
Pynutė 

Sparnas 
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Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla 

Egzempliorių 

skaičius 

mokyklos 

bibliotekoje 

Pagrindinė literatūra 

1. 2017 
Čiplytė, R., Kisielienė, L. Lietuvių liaudies sceninio šokio 

žingsniai, jų deriniai ir šokiai 

Lietuvos 

edukologijos 

universiteto 

leidykla 

 

2. 2007 Liaudies sceninio šokio pagrindai 
Klaipėdos 

universiteto 

leidykla 

 

3. 2007 
Milvydienė, V. Pažintinė choreografijos abėcėlė: (terminų 
žodynas) 

Klaipėda 
 

4. 2007 Zinčiukas, M.  Liaudies sceninio šokio pagrindai Klaipėda  
Papildoma metodinė literatūra 

1. 2011 DVD Šokis mokykloje 1 
Šokio mokytojų 

asociacija, Vilnius 
 

2. 2011 DVD Šokis mokykloje 2 
Šokio mokytojų 

asociacija, Vilnius 
 

3. 2011 DVD Šokis mokykloje 3 
Šokio mokytojų 

asociacija, Vilnius 
 

4. 2011 DVD Menų pažinimas. Šokis 
Ugdymo plėtotės 
centras, Vilnius 

 

 

 

 



 

324 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLA 
 

DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko pavadinimas 

LIETUVIŲ LIAUDIES SCENINIS ŠOKIS 

Šokio sprograma 

 

Dalyko programa 

PAGRINDINIO šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa (FŠPU) 

Programa ir dalyko aprašas parengtas remiantis Rekomendacijomis dėl meninio formalujį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo (2015). 

 

Dalyko tipas (privalomas ar pasirenkamasis) Privalomas 

Programos trukmė (klasė) 2 metai (4-5 klasė) 

Dalyko mokymas 1 valandos per savaitę  

Užsiėmimo forma Grupinė pamoka 

 

Koordinuojantys 

mokytojai 
Šokio dalykų mokytojai 

 

Dalyko tikslas 

Plėtoti  mokinių lietuvių liaudies sceninio šokio gebėjimus.  

 

Dalyko anotacija 

Dalyko paskirtis – suteikti mokiniams lietuvių liaudies sceninio šokio technikos pagrindus. 

Uždaviniai: 1) taisyklingai atlikti sudėtingesnius lietuvių liaudies šokio žingsnius bei jų derinius, 

pavieniui, porose ir šokių figūrose išlaikant taisyklingą kūno laikyseną; 2) plėtoti fiziologines 

mokinio savybes, tobulinant laikyseną ir koordinaciją, lavinant šoklumą, lankstumą, kojų 

verstumą; 3) plėtoti judesių atlikimo išraiškingumą ir muzikalumą. 

Pamokose naudojami mokymosi metodai, atitinkantys mokinių brandą, raidos ypatumus. 

 

Mokinių pasiekimai 

Nuostata – stengtis taisyklingai atlikti lietuvių liaudies  šokio žingsnius ir derinius pavieniui, 

porose ir šokio figūrose. 

Esminis gebėjimas – taisyklingai atlikti pagrindinius ir sudėtingesnius  lietuvių liaudies  šokio 

žingsnius ir derinius pavieniui, porose ir šokio figūrose. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1. Išlaikant taisyklingą kūno padėtį atlikti 

lietuvių liaudies šokio žingsnių derinius 

pavieniui, šokio figūrose poroje arba  grupėje 

1.1. Nusakyti ir parodyti pagrindinius lietuvių 

liaudies šokio žingsnius pavieniui ir deriniuose; 

1.2. jausti kūną ir jį teisingai koordinuoti; 

1.3. ritmiškai ir muzikaliai atlikti lietuvių 

liaudies žingsnius deriniuose ir šokio figūrose; 

1.4. įvardinti atliekamus lietuvių liaudies šokio 

žingsnius ir figūras. 

2. Išlaikant taisyklingą kūno padėtį, atlikti 

lietuvių liaudies šokio derinius poroje , šokio 

figūrose. 

2.1. Nusakyti ir parodyti pagrindinius lietuvių 

liaudies šokio žingsnių derinius poroje, 

įvairiose šokio figūrose; 

2.2. jausti kūną ir teisingai jį kontroliuoti; 

2.3. ritmiškai ir muzikaliai atlikti pagrindinius 

lietuvių liaudies šokio žingsnių derinius poroje, 

įvairiose šokio figūrose; 
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2.4. jausti erdvę ir atstumą tarp šokančiųjų 

kartu; 

2.5. įvardinti atliekamus lietuvių liaudies šokio 

žingsnius ir derinius susikabinus poroje bei 

šokio figūrose. 

3. Atlikti vidutinio sudėtingumo 

skirtingo charakterio  lietuvių liaudies 

sceninio šokio junginius 

 

3.1. Paaiškinti vidutinio sudėtingumo lietuvių 

liaudies sceninio  šokio judesių junginių 

atlikimą; 

3.2. suprasti  ir perteikti  judesių nuotaiką; 

3.3. atlikti judesius taisyklingai ritmiškai bei 

muzikaliai; 

3.4. jausti erdvę ir tinkamai ją naudoti atliekant 

judesius. 

4. Įsivertinti savo lietuvių liaudies šokio 

pasiekimus ir pažangą 

4.1. Žinoti ir išvardinti atliekamo lietuvių 

liaudies šokio pagrindinius bruožus; 

4.2. žinoti ir paaiškinti, kai lietuvių liaudies 

šokio judesiai siejasi su muzika; 

4.3. analizuoti ir vertinti savo ir kitų atliekamų 

lietuvių liaudies šokio judesių atlikimo 

taisyklingumą. 

 

Dalyko turinio apimtis 

Lietuvių liaudies sceninio šokio technikos teorija: sceninio šokio terminai, sąvokos; lietuvių 

liaudies sceninio šokio raiška: judesiai bei jų deriniai, susikabinimai, ritmiškas bei išraiškingas 

judesio atlikimas, choreografinė atmintis, judesio erdvės pojūtis. 

 

Rekomenduojamas užduočių skaičius per mokymosi metus 
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4-5 

Pagrindinių lietuvių liaudies šokių žingsnių 

teisingas atlikimas pavieniui jungiant 

junginius išlaikant taisyklingą laikyseną. 

Ritmiškas ir muzikalus lietuvių liaudies 

žingsnių atlikimas pavieniui deriniuose. 

Lietuvių liaudies šokio žingsniu derinių 

įvardinimas. 

I pusmetis 

Kontrolinė pamoka 

 

II pusmetis 

Akademinis koncertas 

 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 

Taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (50%), galutinis atsiskaitymas 

(akademinis koncertas, egzaminas) (50%). 
 

Pasiekimų vertinimo požymiai / Vertinimo kriterijai 

Pasiekimų sritys 

Lygiai 

Minimalus būtinas / 

Patenkinamas 

(5-6 balai) 

Vidutinis  / 

Pagrindinis 

(7-8 balai) 

Aukštas / 

Aukštesnysis 

(9-10 balai) 
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Lietuvių liaudies 

sceninio šokio 

technikos teorija:  

terminai, sąvokos 

Išvardina kai kuriuos 

sceninio šokio 

terminus, sąvokas 

Žino lietuvių liaudies 

sceninio šokio 

technikos teoriją: 

terminus, sąvokas 

Labai gerai ir puikiai 

žino lietuvių liaudies 

sceninio šokio 

technikos teoriją: 

terminus, sąvokas 

Lietuvių liaudies 

sceninio šokio 

raiška: judesiai bei 

jų deriniai, 

susikabinimai, 

ritmiškas bei 

išraiškingas judesio 

atlikimas, 

choreografinė 

atmintis, judesio 

erdvės pojūtis 

Silpni lietuvių liaudies 

sceninio šokio raiškos 

įgūdžiai: judesiai bei 

jų deriniai, 

susikabinimai, 

ritmiškas bei 

išraiškingas judesio 

atlikimas, 

choreografinė 

atmintis, judesio 

erdvės pojūtis 

Vidutiniai lietuvių 

liaudies sceninio šokio 

raiškos įgūdžiai: 

judesiai bei jų 

deriniai, 

susikabinimai, 

ritmiškas bei 

išraiškingas judesio 

atlikimas, 

choreografinė 

atmintis, judesio 

erdvės pojūtis 

Labai geri ir puikūs 

lietuvių liaudies 

sceninio šokio raiškos 

įgūdžiai: judesiai bei 

jų deriniai, 

susikabinimai, 

ritmiškas bei 

išraiškingas judesio 

atlikimas, 

choreografinė 

atmintis, judesio 

erdvės pojūtis 

 
 

DALYKO TURINYS IR TEMOS 
 

Ketvirti mokymosi metai (4 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Lietuvių liaudies sceninio 
šokio technikos pagrindiniai 

žingsniai, terminai ir sąvokos 

Supamasis žingsnis. Supamasis stryksninis 
Švytuoklinis bėgamasis 

Dvigubieji 

Stangrus 
Užkeičiamas 

Kryžiuojamas 

Polkos  

Stangrioji 
Vienkojė 

Liaunoji 

Valspolkės žingsnis 
Valspolkė 

Apvalciaus žingsnis 

Apvalcius 
Virvutės 

Dviguboji 

Polkos  

Krisnis 
Ratilas  

Lietuvių liaudies sceninio 

šokio raiška: judesiai bei jų 
deriniai, susikabinimai, 

ritmiškas bei išraiškingas 

judesio atlikimas, 

choreografinė atmintis, 
judesio erdvės pojūtis 

Susikabinimai poroje, pasisukus nugara vienas į kitą 

Išvirkščia šaudykle 
Išvirkščia šaudykle viena ranka 

Šuoliai 

Paprastas 

Žingsniašuolis  
Spyruokilinis 

Figūros 

Aštuoniukė 
Dviguba aštuoniukė 

Pynimas 
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Penkti mokymosi metai (5 klasė) 
 

Dalyko turinys Temos 

Lietuvių liaudies sceninio 

šokio technikos teorija: 

terminai, sąvokos 

Ketvirtų  mokymosi metų lietuvių liaudies sceninio šokio technikos teorijos 

(terminų, sąvokų) kartojimas 

Lietuvių liaudies sceninio 
šokio raiška: judesiai bei jų 

deriniai, susikabinimai, 

ritmiškas bei išraiškingas 
judesio atlikimas, 

choreografinė atmintis, 

judesio erdvės pojūtis 

Lietuvių liaudies sceninio šokio žingsnių junginiai 
Trigubasis ir trigubasis žingsnis su stryksniu 

Greitas trigubasis žingsnis ir sukinys 

Pristatomas žingsnis ir vilkelis 
Polka ir tūptinė polka  

Viekojes polkos žingsnis, vienkojė polka 

Puspolkė ir polka 

Liaunosios polkos žingsnis ir liaunoji polka 
Dvigubas žingsnis ir dvigubas sukantis 

Triguba polka 

Susikabinimai poroje, stovint greta vienas kito pasisukus viena kryptimi  
Džigeliškai 

Grandiniškai 

Sraigtu 
Grandinėle 

Šuoliai 

Ristūno  

Suktinis ristūno  
Žirklinis   

Nuošokiai 

Paprastas 
Suktinis 

Liuoksniai  

Kryžiuojamas 

Atkryžiuojamas 
Laipsniškas skėstinis 

Laipsniškas glaustinis 

Sraigtelis 
Suktinis 
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Pagrindinė literatūra 

1. 2017 
Čiplytė, R., Kisielienė, L. Lietuvių liaudies sceninio šokio 

žingsniai, jų deriniai ir šokiai 

Lietuvos 

edukologijos 

universiteto 
leidykla 

 

2. 2007 Liaudies sceninio šokio pagrindai 

Klaipėdos 

universiteto 

leidykla 

 

3. 2007 
Milvydienė, V. Pažintinė choreografijos abėcėlė: (terminų 

žodynas) 
Klaipėda 

 

4. 2007 Zinčiukas, M.  Liaudies sceninio šokio pagrindai Klaipėda  

 



 

328 

 

Papildoma metodinė literatūra 

1. 2011 DVD Šokis mokykloje 1 

Šokio mokytojų 

asociacija, 
Vilnius 

 

2. 2011 DVD Šokis mokykloje 2 

Šokio mokytojų 

asociacija, 
Vilnius 

 

3. 2011 DVD Šokis mokykloje 3 

Šokio mokytojų 

asociacija, 

Vilnius 

 

4. 2011 DVD Menų pažinimas. Šokis 
Ugdymo plėtotės 

centras, Vilnius 

 

 

 

 


