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I I  s k y r i u s .  D A I N AV I M O  M O K Y M O ( S I )  M E T O D A I :  

M O K Y T O J Ų  PAT I RT Y S

ĮSIDAINUOKIME SMAGIAI, LAVINKIME BALSĄ NUOSEKLIAI 

1. „BURZGESYS“
Milda Trušauskaitė
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė

Metodo tikslas – padėti mokiniams atsipalaiduoti, žaismingai ir muzikaliai lavinti dainavimo techniką.
Metodo taikymas. Burzgimas yra smagus, mokiniams patinkantis metodas. Be to, jis naudingas vokalinės 

technikos lavinimo požiūriu, nes atpalaiduojami burnos raumenys, suaktyvinami rezonatoriai. „Burzgesio“ 
metodą taikome etapais:

1. Mokiniai raginami vienos rankos nykščiu ir rodomuoju pirštais pakelti žandus ties žandikaulio vi-
duriu ir, per nosį įkvėpus oro, išgauti burzgimą, plerpimą primenantį garsą. Pradžioje garsas neturi 
apibrėžto, intonuojamo aukščio, girdisi tik šnypštimas, plerpimas (aktyvus kvėpavimas, dirba diaf-
ragma).

2. Prašome mokinių „burgzti“ tam tikru aukščiu, lenktyniauti, kas ištęs ilgiausią garsą (intonuoti pasiū-
lytu aukščiu; intonuojamą garsą, pakartojus kelis kartus, galima keisti).

3. Toliau mokiniai „burzgia“ melodinę liniją, pavyzdžiui, do-re-mi-fa-sol-fa-mi-re-do. Toliau melodinė 
seka transponuojama pustoniais aukštyn ir žemyn.

4. Melodijas galima „burgzti“ taikant skirtingą artikuliaciją, pavyzdžiui, legato ir non legato štrichais. 
Taip pat galima pasitelkti ir dinamiką, tempą.

Vertinimas. Po kiekvieno etapo reikėtų paklausti mokinių, kaip sekasi. Kadangi pratimas smagus, tai daž-
nai reikia paaiškinti, kad tol, kol juokiamės ar šypsomės, „burzgimo“ nepavyks išgauti.

2. PAKLAUSYK IR PAKARTOK
Milda Trušauskaitė
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė

Metodo tikslas – sukaupti mokinių dėmesį, lavinti muzikinę atmintį, tikslinti intonaciją. 
Metodo taikymas. Metodas atliekamas tam tikra tvarka: solo – choras – solo. Pirmąjį solo atlieka mokyto-

jas, jo padainuotą melodiją kartoja visa klasė ir paskui melodiją kartoja paskirtas mokinys. Norėdami tiksliai 
atlikti šį pratimą, mokiniai turi būti susikaupę, dėmesingi, įsiminti ir sekti pratimo eigą. Metodas taikomas 
tokiais etapais:

1. Mokiniams paaiškinamos „žaidimo“ taisyklės. Mokytojas dainuoja melodines natas, paskui visi 
mokiniai kartoja melodiją, vėliau pakviečiamas vienas iš vaikų, kuris dar kartą pakartoja melodiją. 
Atlikus šią seką, mokytojas toliau dainuoja jau kitą melodiją, akompanuodamas sau, ir visa seka 
kartojama.

2. Mokytojas keičia melodiją, mokiniai kartoja, ir jau kitas vaikas dar kartą pakartoja melodiją. Taip tę-
siama be sustojimo – muzika skamba visą laiką. Galima išbandyti įvairius dinamikos, štricho, tempo 
variantus. 

Skirtingos melodijos gali būti parinktos konkrečiam mokiniui pagal jo gebėjimus ar balso diapazoną. 
Mokiniui, kad patirtų sėkmę, parenkame vieną gana sudėtingo ritmo ar melodikos pratimą, ir atvirkščiai, 
kitą – nesudėtingą, tinkamo diapazono ar registro melodiją.
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Vertinimas. Mokytojas apibendrina atliktą veiklą, įvertina mokinių pastangas, įvardydamas, kas pasisekė 
geriausiai, o ką dar reikės patobulinti. Mokiniai taip pat apibendrina savo patirtį, įvertina skambėjusias me-
lodijas, pasidalija patirtimi – kuri melodija buvo švelniausia, sudėtingiausia, ritmiškiausia, minoriškiausia ir 
t. t. Tai gali priklausyti nuo konkrečios pamokos temos ar uždavinių.

3. IMPROVIZUOK SU AIDU
Jelena Valiulienė
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė

Metodo tikslas: ugdyti mokinių vokalinę kultūrą, kūrybiškumą, bendruomeniškumo jausmą, gebėjimą 
išgirsti vienas kitą.

Metodas gali būti taikomas jaunesniojo mokyklinio amžiaus grupėse po įsidainavimo arba prieš jį. Me-
todas lavina vaikų klausą, kūrybiškumą, gebėjimą adaptuotis grupėje, leidžia pajausti, išgirsti ir įsiklausyti į 
vienas kitą bei moko susikoncentruoti. Taikant šį metodą, vaikai atsipalaiduoja, išmoksta improvizuoti. Pir-
mose repeticijose vaikai improvizuoja sunkiai, tačiau vėliau šis metodas vaikams labai patinka ir atliekamas 
laisvai bei kūrybiškai.

Metodo taikymas: Salėje arba sutartoje erdvėje vaikai vaikšto įvairiomis kryptimis. Ėjimas turi būti ri-
tmiškas ir tikslus (pavyzdžiui, 4/4 metru). Mokytojas nurodo žodžiais tempą (vienas, du, trys, keturi). Prašo-
ma, kad vaikai ritmingai ir ramiai vaikščiotų pagal mokytojo skaičiuojamą ritmą.

Mokytojas pradeda dainuoti vieną tęsiamą garsą. Vaikai tiksliai pakartoja. Dainuojama skiemeniu la arba 

sutartu balsiu. 

Pratimo „Aidas“ pavyzdys

Toliau mokytojas dainuoja du skirtingo aukščio garsus (intervalus). Galima keisti ritmines garsų figūras 
arba garsų ir intervalų aukštį. Mokiniai pakartoja. Svarbu, kad mokiniai garsų struktūras atliktų kuo tiksliau, 
neforsuodami garso, švelniai.

Pirmas pratimo „Aidas“ variantas

Antras  pratimo „Aidas“ variantas

Tęsdamas įsidainavimą, mokytojas dainuoja tris skirtingo aukščio garsus – melodiją, vaikai ją kuo tiks-
liau kartoja.
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Trečias pratimo „Aidas“ variantas

Mokytojas sutaria su mokiniais dėl „Aido“ pasikeitimų, – kai mokytojas paliečia vaiko petį, mokinys 
pradeda dainuoti savo neilgą melodiją iš keturių skirtingo aukščio garsų. Mokiniai vaikščiodami kartoja. 
Kai mokiniai pakartoja draugo melodiją, draugas liečia kito vaiko petį, ir tokiu principu žaidimas tęsiamas 
iki 5 skirtingų melodijos garsų. Atliekant šį pratimo variantą, ypač svarbu kuo tiksliau intonuoti garsus ir 
melodijas, dainuoti taisyklingai. 

Vertinimas. Vertinamojoje diskusijoje aptariame, kaip sekėsi intonuoti, girdėti vienam kitą, ar pavyko 
improvizuoti įdomiai, kūrybiškai.

4. DAINUOK, ĮSIVAIZDUOK, PERTEIK
Violeta Belevičiūtė
Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė

Metodo tikslas – lavinti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius ir aukšto (galvos) registro valdymo gebėjimus, 
muzikalumą bei atlikimo išraiškingumą.

Taikymo kontekstas. Metodas taikomas pradinių klasių mokinių muzikos pamokose ir jaunučių choruose 
(ansambliuose).

Metodo taikymas. Įsidainavimo pratimai, lavinantys gebėjimus valdyti aukštą (galvos) registrą ir kvė-
pavimo aparatą, taikomi pamokos arba choro (ansamblio) repeticijos pradžioje. Jie gali būti atliekami skir-
tingais štrichais – staccato, marccato, legato, non legato. Ieškant kuo daugiau muzikinių niuansų ir spalvų 
kolektyve (klasėje), dainuoti patariama tuos pačius pratimus, kaitaliojant dinamiką: jei pirmą kartą padai-
navote pratimą mf, kitą kartą dainuokite p ar net pp. Tada vėl pratimą pakartokite f. Svarbu, kad mokymosi 
procese mokiniai pajaustų ir išmoktų taisyklingai įkvėpti, sulaikyti orą ir iškvėptų tokį oro stulpą, koks yra 
reikalingas dainuojant skirtinga dinamika. Reikia atkreipti dėmesį, kad pradinių klasių mokiniai dažnai daro 
klaidą įkvėpdami ir pakeldami pečius, galvą, taip užspausdami gerklas ir balso klostes. Todėl reikia nuolat 
stebėti mokinius ir taisyti netaisyklingo kvėpavimo atvejus.

Atlikdami pratimus su mokiniais, ieškokime įvairių emocijų ir jas išreikškime įsidainavimo melodijomis. 
Pvz., ,,Dainuojame stovėdami audringame pajūryje“ (be abejo, vaikai dainuos f ar net ff). Tada pasiūlykime 
padainuoti taip, ,,lyg už sienos mama migdytų mažąjį broliuką ar sesutę“ (išgirsime nuostabiausiai skamban-
tį pp). Kartu su mokiniais galime sugalvoti įvairiausių emocijų, o po keleto bandymų vaikai jau ir patys su-
gebės pasiūlyti ir norės dainuodami išreikšti vienokias ar kitokias emocijas (emocinio imitavimo metodas).

Vertinimas. Mokiniai skatinami patys įsivertinti savo darbą, pastangas, gebėjimą taikyti įgytą patirtį pa-
mokoje. Mokytojui vertinant mokinius, svarbu žinoti kiekvieno mokinio gabumus ir stebėti pastangas bei 
daromą asmeninę kiekvieno mokinio pažangą. Mokytojas po kiekvienos pamokos ar repeticijos turėtų rasti 
pozityvų paskatinimą, padrąsinimą, patarimą (jei mato, kad kažkas vaikui nepavyksta). Siektina bent du 
kartus per mėnesį informuoti tėvus (globėjus) apie vaiko galimybes ir pažangos siekimą.

5. ATRASK, TOBULĖK, DAINUOK
Jolanta Bernotaitienė
Kauno Tado Ivanausko progimnazijos mokytoja metodininkė 

Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos lektorė

Metodo tikslas – išskirti veiksmingiausius balso ugdymo metodus, taikyti juos muzikos pamokose.
Taikymo kontekstas. Vokalo ugdymo metodai gali būti taikomi įvairiose amžiaus grupėse: priešmokykli-

nio, pradinio ir pagrindinio ugdymo. 
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Muzikos pamokose taikyti pasirinkti vokalo ugdymo metodai, siekiant tikslaus intonavimo, muzikalaus 
dainavimo. Metodais buvo tikrinamas ir fiksuojamas pasirinktų vokalo tobulinimo metodų veiksmingumas, 
išskiriant naudingiausius. Vokalo ugdymo metodų taikymas skatina ugdyti tikslius intonavimo, dikcijos ir 
taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, taip pat žadina ugdytinių kūrybiškumą, gebėjimą save išbandyti įvairiose 
situacijose, skatina jų bendravimą su aplinka. Praktikuotų metodų rezultatai įrodė ugdytinių vokalo tobu-
linimo metodų veiksmingumą, padėjo išskirti veiksmingiausius metodus, atskleisti netikslaus dainavimo 
problemas ir jas pašalinti. Taikydami šiuos metodus, ugdytiniai tapo drąsesni, linksmesni, aktyvūs, bendrau-
jantys tarpusavyje, išmoko tiksliai intonuoti, prisitaikyti dainavimo metu įvairiose situacijose bei išgirsti 
savo daromas intonavimo klaidas, jas pataisyti.

I. Kvėpavimo lavinimo pratimai:
1. Išpūsti oro balioną pilve – įkvepiant oro balionas pripučiamas.
2. Iškvėpti – oras išleidžiamas, imituojant staigų baliono pripūtimą ir lėtą jo oro išleidimą pro mažą sky-

lutę; giliai įkvepiant orą, jį užfiksuoti diafragmos raumenimis ir ramiai, tolygiai, lėtai tęsti patogaus 
aukščio garsą tiek, kiek užtenka oro.

Juoktis įkvepiant į pilvą, kad jis išsipūstų. (Prieiga per internetą: http://samogitia.mch.mii.lt/Samogitia_
zurnalas/2009_8/Samogitia_2009_8a_40_41.pdf)

Uždėti rankas ant pilvo ir lėtai įkvepiant mintyse skaičiuoti iki keturių. Nesulaikant kvėpavimo lėtai iš-
kvėpti, mintyse skaičiuojant taip pat iki keturių.

Kvėpavimas šuniuku, įkvepiant atvira ir uždara burna bei pro nosį, stebint, kad nepakiltų pečiai.
Įkvėpti giliai pro burną ir iškvepiant patogiu aukščiu tęsti garsą „m“.
Rankos ant liemens, stiebiantis ant pirštų galų įkvėpti, leidžiantis ant pėdų iškvėpti.
Patogiai atsigulti ant nugaros, vieną ranką uždėti ant šonkaulių, kitą – ant pilvo. Giliai įkvėpti. Ranka 

pajusti, kaip prasiplečia šonkauliai. Iškvepiant skaičiuoti: 1, 2, 3… Skaičiuoti reikia laisvai, neskubant. ,,Iš-
spausti“ oro iki galo nereikia. Skaičiuoti ritmiškai, lygiai, balsas ,,apvalus“, gražus. Svarbiausia šiame prati-
me kvėpavimas (Pečeliūnas, 2011).

II. Žaidimai kvėpavimui lavinti:
1. „Žvakės pūtimas“. Vaikai įsivaizduoja, kad jų rankų pirštai žvakės. Jų užduotis – iš pradžių „žvakės“ 

užpučiamos po vieną (skiemenys fu, fu, fu), paskui pūtimo procesas susilieja į vientisą pūtimą – 
fūūūū.

2. „Užšalęs langiukas“. Užduotis – pūsti orą ir tarti priebalses ch, ch, ch.
3. „Šuniukas“. Užduotis – lekuoti per burną, vėliau per nosį.
4. „Gyvatė“. Užduotis – šnypšti kaip gyvatė, sakant ššššš ir ranka „piešti“ gyvatę.
5. „Ežiai“. Užduotis – rankos ant liemens, nosimi greitai įkvėpti ir iškvėpti tarsi pūškuotų kaip ežiai 

(Tiažkienė, 2006).
III. Artikuliacijos lavinimo žaidimai. Kviečiame vaikus įsivaizduoti, kad važiuojame traktoriumi į mišką, 

ir imituoti jo garsus:
1. Užvedame variklį – vrr, vrr, vrrrr.
2. Nepavyksta, užvedame dar kartą – vrr, vrr, vrrrr.
3. Pavyko užvesti – ter, ter, ter, ter. 
4. Eina dūmai iš duslintuvo – pu, pu, pu, pu, pu.
5. Blogai sutepti traktoriaus ratai – jj, jjj, jjjj.
6. Mes važiuojame toliau – ter, ter, ter, ter.
7. Vėjas pučia mums į veidą – fuuuu, fuuuu.
8. Mes važiuojame vis tolyn ir tolyn – ter, ter, ter, ter.
9. Atvažiavome į numatytą vietą ir stabdome – iii (Tiažkienė, 2006).

Vertinimas. Vertinamojoje diskusijoje su mokiniais aptariame, ar jie jautėsi drąsiai, ar buvo smagu, kaip 
sekėsi intonuoti, ar girdėjo intonavimo netikslumų, kokių taisytinų dalykų pastebėjo, kaip reikėtų taisyti 
pastebėtus netikslumus.



62

6. PRATĘSK MELODIJĄ
Ligita Grybauskienė
Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė

Metodo tikslas – lavinti mokinių muzikinę klausą, intonavimo įgūdžius, ugdyti gebėjimą perteikti melo-
dijos / dainos visumą. 

Metodo taikymas. Metodas gali būti taikomas įvairaus amžiaus grupėse. Pirmiausia mokiniai išmoksta 
įsidainavimo pratimą.

Įsidainavimo melodija (1)

Mokiniai suskirstomi keliomis grupėmis. Galimi šie skirstymo variantai: berniukai ir mergaitės, eilėmis, 
išsiskaičiuojant pirmais antrais. 

Viena grupė dainuoja pirmąjį pratimo taktą, kita grupė melodiją pratęsia – antrąjį taktą ir taip toliau, gru-
pės keičiasi viena su kita. Įsidainavimo pratimo melodija turi nenutrūkti. Išmokus tiksliai pratęsti melodiją, 
rekomenduojama apsikeisti grupėmis, dainuoti vis greitesniu tempu, keisti dainavimo štrichą, taikyti įvairius 
dinamikos niuansus. Toks dainavimo būdas padeda koncentruoti vaikų dėmesį, skatina įdėmiai klausyti ir 
sekti melodijos slinktį.

Norint šiam metodui suteikti žaismingumo, galima vaikams pasiūlyti dainuojant atsistoti, o kai nedainuo-
ja, atsisėsti arba pritaikyti kiekvienai grupei skirtingą kūno perkusiją. 

Pateiktą metodą galima pritaikyti ir mokant dainos. Pakeisti dainos žodžius patogiu skiemeniu ir atlikti 
grupėmis dainos motyvus, frazes ar sakinius – pratęsiant melodiją.

Vertinimas. Atlikus pratimą ar dainą šiuo metodu, mokiniai prašomi įsivertinti, kaip jiems sekėsi atsakant 
į klausimus, ar melodija nenutrūko, ar tiksliai intonavo, ar išlaikė tempą, ar atskleidė melodijos ar dainos 
charakterį, ar įvykdė visus sutartus dinaminius niuansus, ar visi spėjo reikiamu laiku įstoti ir padainuoti? 

Įsidainavimo melodija (2)

7. „LAPĖ“
Laura Gedgaudaitė
Klaipėdos universiteto asistentė

Metodo tikslai – ugdyti dainininko gebėjimą kokybiškai išdainuoti balses, lavinti dikciją ir artikuliaciją, 
tikslinti intonaciją, gebėjimą atlikti skirtingus štrichus.

Metodas gali būti taikomas įvairaus amžiaus mokiniams, besimokantiems solinio dainavimo. Balsių ko-
kybės skirtumai bei artikuliacijos ir dikcijos trūkumai dainuojant yra viena dažniausių problemų, ypač pra-
diniame solinio dainavimo mokymo etape. 
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Metodo taikymas. Vokaliniam pratimui pasirenkami dviskiemeniai žodžiai, kuriuos galima įvairiai tarpu-
savyje kombinuoti, pavyzdžiui: LAPĖ – LIPO – PELĖ – PYLĖ – LAPĖ – PELĘ – LAPU – LUPO. Priebalsiai 
L ir P yra patogūs dainuojant: skardusis L tariamas liežuvio galiuku priliečiant viršutinius dantis, o duslusis 
P – greitai suglaudžiant (bet ne suspaudžiant) lūpas. Pratimas atliekamas laikantis tokio nuoseklumo:

1. Pasirenkama minimalios apimties (primos, sekundos) melodija ir lėtai dainuojami pasirinkti žodžiai, 
stebint, kad kokybiniai balsių parametrai (dengimas, apvalumas, aiškumas, šviesumas / tamsumas, 
„metalinis“ skambesys) nesiskirtų.

„Lapė“ (1 variantas)

2. Pamažu keičiama tonacija, smulkinamas ritmas, didinamas tempas.

„Lapė“ (2 variantas)

3. Pasirenkami didesni intervalai (tercija – kvinta), stebint, kad intonacija būtų tiksli, o balsių kokybė 
vienoda.

„Lapė“ (3 variantas)

4. Pasirenkant vis sudėtingesnius ritmo ir melodijos variantus, greta pagrindinių pratimo tikslų keliami 
papildomi: tikslaus intervalinių šuolių, štrichų (portamento – legato – staccato), dinamikos (forte – 
piano) ir kitų išraiškos elementų atlikimo technikos tobulinimo.

„Lapė“ (4 variantas)

5. Balso aparatui atpalaiduoti maksimaliai lėtai ir išraiškingai dainuojama glissando. 

Glissando pavyzdžiai balso aparatui atpalaiduoti

6. Mokiniui siūloma pačiam pasirinkti žodžius, improvizuoti melodiją ir ritmą.
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Vertinimas. Vertinama individuali mokinio pažanga, kuri aptariama su mokiniais, remiantis metodo tiks-
lu. Keliame tokius klausimus: ar pavyko kokybiškai išdainuoti balses, ar taisyklingai tarėme žodžius, balses, 
priebalses, ar tiksliai intonavome, kaip pavyko atlikti įvairius štrichus, dinamikos, tempo pasikeitimus, kas 
pavyko geriausiai, ką reikia tobulinti?

8. DAINUOK SU BEATʼU
Ingrida Bertulienė
Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė

Metodo tikslas – ugdyti ritminį tikslumą, melodijos ir ritmo dermės pojūtį. Metodas tinkamas visiems 
amžiaus tarpsniams, dainuojant po vieną ar grupėje.

Metodo taikymas. Vokaliniai pratimai yra atliekami skambant beatʼui. Nereikia mokytis naujų pratimų, 
tikrai pritaikysite keletą, kuriuos vaikai jau moka, tačiau tie pratimai suskambės kitaip. Dainavimas su beatʼu 
reikalauja ritminio tikslumo, tolygios pulsacijos, taip pat tobulėja kolektyvo atlikimo vientisumas. Vaikams 
dainuoti su beatʼu patinka, atsiranda natūralus ritmo pojūtis, laisvėja kūnas. Jei atliekami melodingi pratimai, 
siekiama judraus ritmo ir melodinės linijos baigtinumo, frazavimo vienovės. Tai nemenkas iššūkis, kuris 
skatina vaikus mąstyti keliais lygiais.

Vertinimas. Ar pavyko nenukrypti nuo ritminės pulsacijos? Ar nenukentėjo melodinė linija? Ar atlikote 
visa grupė kartu? Ar nepradėjo kartu su ritmu trūkčioti kvėpavimas?

Beatʼų pavyzdžių galima rasti internetinėje svetainėje „YouTube“:
https://www.youtube.com/watch?v=oF4UYPGP2qA
https://www.youtube.com/watch?v=Ut5QOaXqU2A
https://www.youtube.com/watch?v=IH4w87AVp7E

9. „GULBĖ BALTA“
Jonė Girdzijauskaitė

Metodo tikslas – ugdyti mokinių vokalinius įgūdžius. 
Metodo taikymas. 
1. Išmokus melodiją ir žodžius, mokiniai raginami atkreipti dėmesį į balsių formavimą, išsižiojimą. 

Taip pat galima tobulinti kvėpavimo įgūdžius, prašant visą melodiją padainuoti vienu atsikvėpimu 
arba papildomai atsikvepiant prieš paskutinę slinktį žemyn. 

2. Pratimas ypač efektingai skamba dainuojant jį kanonu. Melodija lengvai įsimenama, todėl dainuoti 
bent dviem grupėmis turėtų pavykti iš karto. Galima didinti grupių skaičių iki keturių, kiekvieną kartą 
kviečiant klausytis kartu dainuojančių draugų.

Vertinimas. Vertinti galima intonacijos tikslumą, „plaučių tūrį“, siekiant melodijos viduryje neatsikvėpti, 
balsių formavimo tinkamumą, atlikimo muzikalumą.

Įsidainavimo melodija
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MOKOMĖS DAINŲ

10. PAKEISTA DAINA
Rūta Girdzijauskienė
Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė 

Klaipėdos universiteto profesorė

Metodo tikslas – ugdyti mokinių vokalinės muzikos atlikimo gebėjimus. 
Metodas gali būti taikomas visose amžiaus grupėse mokantis dainuoti ir išbandant įvairius dainos atliki-

mo variantus. Kad daina būtų atlikta ne mechaniškai, o sąmoningai pasirinkus vieną ar kitą interpretacijos 
variantą, svarbu lavinti mokinių gebėjimą atlikti muziką, taikant įvairias muzikos atlikimo išraiškos priemo-
nes (tempas, štrichas, dinamika), kritiškai vertinti jų tinkamumą dainos meninei idėjai perteikti, sukurti sa-
vitą dainos atlikimo variantą. Idealiu atveju mokiniai turėtų patys nuspręsti, kaip daina turėtų būti atliekama, 
pateikti atlikimo vertinimą atitinkamai pagal kokybiškumo ir muzikalaus atlikimo kriterijus. 

Metodo taikymas. Išmokus dainą mokiniai raginami ją atlikti:
1. Skirtingu tempu: lėtai, vidutiniškai, greitai arba lėčiau, greičiau (dirbant su vyresniaisiais vartojami 

itališki tempų pavadinimai). Sprendžiama, kuris iš tempų geriausiai tinka dainos nuotaikai perteikti, 
ar spėjama raiškiai tarti žodžius dainuojant greitai, ar išlaikomas kvėpavimas dainuojant lėtai ir pan. 
Galimi ir tempo pokyčiai. Pavyzdžiui, posmas dainuojamas lėčiau, o priedainis greičiau. Arba nu-
sprendžiama tik kai kurias vietas pagreitinti ar sulėtinti. 

2. Skirtingu štrichu: legato, staccato, non legato, marcato. Tikėtina, kad ne visi muzikos garsų išgavimo 
ir jungimo būdai bus naudojami, tačiau dainavimas skirtingais štrichais (net ir visiškai priešingais, nei 
reikalauja kūrinio logika ar nurodyta autoriaus) padės geriau suvokti štricho įtaką dainos atlikimui, 
pajausti vieno ar kito štricho esmę. Kontrastingas štrichas gali būti parinktas tik konkrečiam žodžiui 
ar muzikinei frazei atlikti. 

3. Skirtingu garsumu: ryškesnės dinaminės įvairovės mokiniams dainuojant vargu ar pasieksime, nes 
dainuoti itin garsiai ar šaukti nederėtų netgi eksperimentuojant. Norint išgirsti forte, rekomenduoja-
ma prašyti mokinių dainuoti ne garsiai, bet drąsiai, tvirtai, aiškiai, užtikrintai. Kita vertus, derinant 
dinamikos pokyčius su tempo ir štricho nuorodomis, galima pasiekti išties įdomaus dainos atlikimo. 
Skatintini ir dinamikos pokyčiai. Pavyzdžiui, posmas dainuojamas tyliau, o priedainis drąsiau. Arba 
nusprendžiama tik kai kurias vienas išryškinti, jas atliekant itin tyliai arba išskirtinai raiškiai.

Išbandykime įvairius dinamikos, štricho, tempo derinių variantus. Pavyzdžiui, padainuokime dainą lėtai, 
legato, piano, vėliau pakeiskime vieną ar du elementus: dainuokime greitai (greičiau), staccato ir forte. 
Kaip daina keičiasi? Kuris variantas patogesnis dainuojantiesiems, tinkamesnis dainos nuotaikai perteikti? 
Kur netinkamas? Kodėl? Tokios paieškos padės mokiniams suprasti muzikos išraiškos priemonių daromą 
įtaką dainos atlikimui, įsisavinti muzikinius terminus, ugdys gebėjimą būti muzikos interpretatoriais ir kri-
tiškais vertintojais. Įgyti muzikos atlikimo gebėjimai gali būti naudojami skatinant mokinius kurti dainos 
interpretacijos variantus, atliekant grupines užduotis (pvz., netradiciškai atlikti dainą), vertinant savo ir kitų 
dainavimą.

Vertinimas. Galima vertinti pasiūlytų muzikos išraiškos priemonių tinkamumą dainos nuotaikai / idėjai 
perteikti, dainos atlikimo raiškumą (tempo pasirinkimas, dinamikos ir štricho raiškumas), dainos interpre-
tacijos originalumą. Puiku, jei apie muzikos atlikimo variantus ir jų tinkamumą kalbėtų ne mokytojas, bet 
siūlytų, vertintų, įsivertintų mokiniai.



66

11. SKAMBANTYS INTERVALAI 
Neringa Lapinskienė
YAMAHA muzikos mokyklos Elektrėnų klasės mokytoja metodininkė 

VšĮ „Impro Vizija“ direktorė

Metodo tikslai:
1. Įdomiu būdu mokytis intonuoti kvartos ir kvintos intervalus, įtvirtinti jų intonavimą dainuojant dainą. 
2. Naudojant vokalinius pratimus (kvartos ir kvintos) intervalais lavinti klausos, ritmo, artikuliacijos 

įgūdžius, muzikalumą. 
3. Ugdyti mokinių kūrybingumą, kartu kuriant pratimų tekstinius, melodinius variantus. 

„Vanagėlio kelionė“, muzika N. Lapinskienės, eilės L. Gutausko

Metodo taikymas. Mokytojas, pristatydamas dainą, vizualiai išryškina kvartos ir kvintos intervalus dainos 
melodijoje. 

Pradedame žaisti: vaikai suskirstomi į dvi grupes – kvartos ir kvintos. Jie susikuria atpažinimo ženklą 
(judesį, garsą ar pan.). Išgirdus savo intervalo pavadinimą ar intonaciją, atitinkamos grupės vaikai atlieka 
atpažinimo veiksmą. Pavyzdžiui, 1 gr.: ritmas – koja (do) – keliai (sol). 2 gr.: keliai (do) – delnai (fa).

Mokymo intonuoti intervalus pratimai. Siekiame nenutolti nuo dainos temos: miškas, paukščiai, medžių 
lapų kritimas. Tai – pratimų, kuriems tekstus sugalvoja vaikai, temos. 

1 pratimas KVINTA
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2 pratimas KVARTA

Kvartos ir kvintos intervalų intonavimo pratimai

Pirmo pratimo atlikimas. Vaikai „vanagėliai“ išsibarstę erdvėje. Dainuoja po vieną, grupėmis, 
visi kartu. Šis mokymo metodas imitacinis, naudojame moduliaciją, kad kiekvienas (ar visi) 
atkartotų pratimą ir akcentuotų intervalą (kvartą).

Antro pratimo atlikimas. „Slėpynės miške“ (kvartos intervalas) – naudoti klausimo-atsakymo 
metodą. Žaisti su dinamika, keičiant balso tembrą. Prisiminti lietuvių liaudies žaidimą „Atspėk, 
kuris vaikas tau atsilieps“.

Išmoktos dainos rezultatas. Vaikai dainuodami teisingai intonuoja išryškintus intervalus, dainuoja 
grupėmis (pavyzdžiui, 1 gr. uždavinį, 2 gr. priedainį) ir visą dainą kartu. Gerai žino dainos formą, 
improvizuoja atlikdami imitacinius dainos teksto judesius. 

Pasiūlymas. Norėdami, kad vaikai dar labiau įsijaustų į dainos temą, pasiklausykite atitinkamų 
klasikinės muzikos kūrinių, pavyzdžiui, R. Šumano „Medžioklės dainos“.

Vertinimas. Išmokus dainą ir atlikus visus pratimus, verta aptarti rezultatus. Vertinamojoje 
diskusijoje vaikai kartu su mokytoju aptaria, kaip sekėsi intonuoti intervalus, juos atpažinti iš 
klausos. Ar įdomius tekstus sukūrė pratimams, kuris iš jų buvo įdomiausias, geriausiai atitiko temą 
ir pan.

12. KAIP JAUTIESI?
Jurgita Žilinskaitė
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dainavimo vyr. mokytoja 

Kauno sakralinės muzikos mokyklos dainavimo vyr. mokytoja

Metodo tikslas – ugdyti mokinių empatiją ir emocinį intelektą dainavimo pamokose.
Metodo kontekstas. Metodas gali būti taikomas visose amžiaus grupėse, dirbant individualiose ar grupi-

nėse pamokose. 
Mokant vaikus dainuoti svarbu ne tik išmokti kūrinio žodžius ir melodiją, bet ir lavinti gebėjimą laisvai 

išreikšti bei perteikti emocijas, siekiant muzikalumo, kūrybiškumo, artistiškumo ir išraiškingumo. Svarbu 
siekti laisvos ir organiškos mokinio išraiškos. 

Šis metodas ir jo taikymas svarbus tuo, kad atlikdami kūrinį mokiniai įsijaučia į tam tikrą vaidmenį. Kartu 
jausmais ir emocijomis perteikdami kūrinio personažą, jie turi pritaikyti jau įsisavintas žinias bei fiziologinius 
garso formavimo įgūdžius. Kiekvieną vaidmenį mokinys pirmiausia perteikia per savo išgyvenimų prizmę, 
paskui ieško naujų personažo spalvų, atranda sau netikėtų savybių, požiūrių ar sau nebūdingų kūrinio pertei-
kimo išraiškos bruožų. Į šio metodo taikymą galima integruoti įvairias meno rūšis: teatrą, literatūrą, dailę, šokį 
ir kt. Jos naudojamos muzikinių intonacijų suvokimui ir išraiškai skleisti bei ugdymo procesui intensyvinti. 

Metodo taikymas. Prieš taikant šį metodą pageidautina, jog mokiniai gerai mokėtų kūrinio (dainos, arijos) 
žodžius ir muzikinį tekstą.

1. Mažųjų dainininkų amžiaus kategorijoje, siekiant ugdyti vaikų emocinę išraišką, pasiūlome nupiešti 
dainelės personažą arba herojų (peliukas, meškiukas, triušiukas ir t. t.). Aptariame, kokios jis galėtų 
būti spalvos, nuotaikos ar dydžio. Paprašome vaikų imituoti, kaip jo dainelės veikėjas juda. Tuo į 
pamokos struktūrą įvedamas judesio elementas. Įsivaizduodami ar matydami nupieštą dainelės per-
sonažą, vaikai lengviau ir atviriau perteikia emocijas, pagyvėja veido išraiška, atsiranda natūralių 
artistiškumo bruožų.
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2. Vyresnieji dainininkai raginami susipažinti su kūrinio veikėju per literatūrą (jeigu toks veikalas yra), 
teatrą, analizuoti kitų dainininkų interpretacijas. Jeigu daina ar arija yra iš kino filmo ar spektaklio, 
pasiūlyti pasižiūrėti gyvai ar interneto erdvėje. Jeigu dainai naudojamas poetinis tekstas, atsinešti į 
pamoką poeto eilėraštį, išmokti jį raiškiai padeklamuoti.

Pavyzdžiui, vaikų choras dainuoja kompozitoriaus Gintauto Abariaus dainą „Miaumiukai ir rokenrolas 
(žodžiai D. Kudžmaitės). Pagrindiniai dainelės veikėjai – dainuojantys katinas ir šuo. Pasiūlykime mokiniui 
nupiešti katiną ir šuniuką. Padiskutuokime, kaip jie galėtų atrodyti, kokia jų nuotaika, galbūt dainelės pra-
džioje jų nuotaika vienokia, o pabaigoje kitokia. Leiskime mokiniams pasidalinti įspūdžiais apie savo augin-
tinius. Būtų puiku, jei mokinys iš pradžių nupieštų, kaip jis įsivaizduoja, o paskui vyktų diskusija. Piešiniai 
galėtų būti namų užduotis. Galima paprašyti mokinių (mokinio) pašokti rokenrolą taip, kaip jo vaizduotėje 
šoktų katinas ir šuo. 

Kitas pavyzdys. Mergina dainuoja Richardo Rodgerso Marijos dainą „Diena kalnuose“ („My Day in the 
Hills“) iš miuziklo „Muzikos garsai“. Pasiūlome solistei susipažinti su Marijos personažu to paties pavadini-
mo kino filme, spektaklyje (apsilankyti teatre). Skatiname paklausyti kitų dainininkių interpretacijų – nuro-
dome keletą interneto adresų, paprašome rasti dar daugiau variantų. 

Kai mokinė atlieka paskirtas užduotis, aptariame, kokia, mokinės akimis, yra Marija, koks jos charakteris, 
kokia jos nuotaika, kaip ji keičiasi, ar turi mokinė tokių pačių charakterio bruožų kaip Marija. Įvertinamos 
ir išanalizuojamos kitų dainininkių interpretacijos, išrenkama labiausiai patikusi. Prašome mokinės pagrįsti 
pasirinkimą, nurodant patikusius interpretacinius dainininkės sprendimus.

Vertinimas. Žmogaus emocijų pamatuoti neįmanoma, todėl vertinant tikslinga taikyti refleksijos (saviref-
leksijos) metodą. Svarbu aptarti, kaip mokiniai jaučiasi, ar kūrinio personažo emocinės išraiškos perteikimas 
padeda sujungti išmoktą tekstą, muzikinę liniją, techninius muzikos atlikimo elementus (kvėpavimas, muzi-
kinė frazė, stilius ir kt.).

13. MOKYKIS SMAGIAI IR GREITAI
Živilė Gedvilaitė-Ratinienė
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos vyr. muzikos mokytoja 

Šiaulių universiteto dėstytoja

Metodo tikslas – ugdyti mokinių gebėjimą greitai įsiminti ir išmokti mintinai dainos žodžius pasitelkiant 
„Loci“ („Vieta“) metodą.

Metodo kontekstas. Šis metodas gali būti taikomas įvairaus amžiaus grupėse. Prieš pradedant mokyti 
naujos dainos pasitelkus „Loci“ metodą, mokiniui pateikiama užduotis, pavyzdžiui: per pamoką turi min-
tinai išmokti vieną dainos posmelį ir priedainį. Mokiniui kyla vidinė intriga. Aišku, mokytojas turi būtinai 
atsižvelgti, kad nebūtų per ilgas dainos posmelis ar priedainis; galima mokyti ir vieno dainos posmelio. Svar-
biausia, kad mokinys pajustų mokymosi sėkmę ir nenusiviltų savimi, kad įsiminė per mažai dainos teksto. 
Todėl mokytojui labai svarbu iššūkį parinkti pagal kiekvieno mokinio galimybes. 

Norėdamas taikyti šį metodą, mokytojas turės atlikti namų darbus, t. y. dainos tekstui pritaikyti tinkamus 
rankų ar / ir kūno judesius. Siekdamas sustiprinti vaizdinę atmintį, mokytojas jau prieš pamoką gali būti 
nutapęs piešinį pagal dainos tekstą. Arba keletas puikiai piešiančių vaikų tai gali atlikti pamokos metu: kol 
vyks mokymosi procesas, jie sukurs savitą piešinį dainos tekstui iliustruoti. Aktyvuota vaizduotė per judesį 
garantuotai padės greičiau įsiminti dainos žodžius. 

Metodo taikymo pavyzdys. Mokomės I. Šeduikienės dainos „Nupiešiu Lietuvą“. Šios dainos tekstas labai 
vaizdingas: 

Nupiešiu saulę lapo vidurį – raginu vaikus piešti savo saules, parinkti norimą geltoną atspalvį, įsivaiz-
duoti, kokia yra ta saulė, pamatyti ją savo vaizduotėje, ar ji labai šviečianti, šildanti, kutenanti žandukus, o 
gal priverčianti net užsimerkti.

Aplink vaivorykštę, visom spalvom dažytą – mokiniai piešia vaivorykštę rankos judesiu, jų gali būti daug, 
nes vaivorykštės spalvų yra taip pat daug.
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O apačioj tarp žemės ir dangaus – mokiniai raginami atsitūpti ir ties žodžiu „dangaus“ atsistoti ir siekti 
delnais dangų. 

Nupiešiu savo Lietuvą mažytę – vaikai ore piešia Lietuvos žemėlapį arba tai, kaip įsivaizduoja savo Lietuvą. 
Vertinimas. Po tokio dainos teksto mokymosi būdo mokiniai yra labai suinteresuoti save patikrinti, kiek 

daug įstengė įsiminti dainos teksto. Mokiniai klausosi pačių drąsiausių mokinių padainavimo ir išklausę gali 
įvertinti išmokimo lygį – puikiai, gerai ar vidutiniškai (pradinėse klasėse), vyresnėse klasėse pažymiu pagal 
10 balų sistemą. Mokiniai gali įsivertinti patys – pakelia rankas tie, kurie savo išmokimą vertina puikiai, 
paskui tie, kurie išmoko dainos tekstą gerai, galiausiai tie, kurie išmoko dainos tekstą vidutiniškai. Bet vidu-
tiniškų nelieka, nes visiems vaikams labai patinka lavinti savo atmintį dainuojant. 

14. „SKAMBANČIOS KĖDĖS“ 
Jelena Valiulienė
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė 

Lietuvos muzikos ir teatros akademijos lektorė
Vida Markevičiūtė
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė 

Metodo tikslas: ugdyti mokinių muzikalumą, mokinių vokalinę kultūrą, bendruomeniškumo jausmą, ge-
bėjimą išgirsti vienas kitą, skaityti natas, skatinti vidinę atlikėjo laisvę. 

Metodo taikymas. Metodas gali būti taikomas mokyklinio amžiaus grupėse, choro repeticijų, pertraukė-
lių metu, muzikos pamokose po įsidainavimo arba mokantis natų penklinėje. Metodas lavina vaikų klausą, 
gebėjimą adaptuotis grupėje, leidžia pajausti, išgirsti ir įsiklausyti į vienas kitą, moko laisvumo. Taikant šį 
metodą vaikai atsipalaiduoja, dainuoja be streso, išmoksta išgirsti natas, o mokytojas kuo puikiausiai gali 
vertinti vaikų intonavimo įgūdžius. Pastaba: metodo taikymas puikiai atpalaiduoja vaikus nuo streso, kartu 
leidžia įsiklausyti į melodinio motyvo garsų aukštį, primena mokiniams natų vietą penklinėje. Svarbu, kad 
mokiniai jau pažintų ir mokėtų skaityti natas.

Metodo taikymo I variantas: 
1. Ratu sustatomos kėdės. Kėdžių turi būti tiek, kiek chore ar klasėje yra mokinių.
2. Mokytojas paaiškina sėdėjimo ant kėdžių tvarką: sėdima ant kėdės krašto, nugara tiesi, kūnas laisvas, 

rankos ant kelių, pečiai nuleisti.
3. Mokiniams išdalijamos natų kortelės.
4. Paaiškinama, jog kiekvieną kortelę sudaro du taktai. Kiekvienas antras taktas – kitos melodijos pra-

džia, kito mokinio natos. Mokiniai turi atidžiai sekti ir klausyti bei išgirsti antrojo takto natas. Žaidi-
mas pradedamas sol-mi-la-sol garsais. 

5. Toliau eina la-sol... garsai, kuriuos tiksliai intonuodamas dainuoja kitas mokinys.
6. Žaidimas tęsiamas tol, kol visi mokiniai išdainuoja savo korteles. 
Metodo taikymo II variantas:
1. Ratu sustatomos kėdės. Kėdžių turi būti viena mažiau nei chore ar klasėje yra mokinių.
2. Mokytojas paaiškina sėdėjimo ant kėdžių tvarką: sėdima ant kėdės krašto, nugara tiesi, kūnas laisvas, 

rankos ant kelių, pečiai nuleisti.
3. Mokiniams išdalijamos natų kortelės.
4. 4–5 mokiniai gauna tuos pačius melodinius motyvus. 
5. Paaiškinama, jog mokytojas dainuos melodinius motyvus, o mokiniai, kurių motyvą sudainavo mo-

kytojas, turės kuo tiksliau pakartoti.
6. Pakartojus melodinį motyvą, padainavę mokiniai keičia sėdėjimo vietą. Į tą pačią vietą sėstis negali-

ma. Vienas mokinys lieka be kėdės.
7. Likęs mokinys dainuoja mokytojo pasiūlytą arba savo pasirinktą melodinį motyvą iš kortelės. Turin-

tys padainuotą melodinę kortelę mokiniai kartoja ir keičiasi vietomis.
8. Žaidimas žaidžiamas tol, kol visi mokiniai padainuoja savo motyvus ir pasikeičia vietomis.
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Vertinimas. Kartu su mokiniais aptariame, kaip pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų, kaip sekėsi įvykdyti 
žaidimo taisykles.

Melodinių motyvų pavyzdžiai
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DAINUOJAME KELIAIS BALSAIS 

15. DAINUOK IR BENDRAUK
Ingrida Bertulienė
Klaipėdos Vydūno gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė

Metodo tikslas – ugdyti vokalinės technikos ir išraiškos, judesio dermę. 
Metodo kontekstas. Metodas gali būti taikomas įvairaus amžiaus grupėse, siekiant įtvirtinti dvibalsį, tri-

balsį dainavimą ir organiškus judesius. 
Metodo taikymo etapai:
1. Pirmasis etapas – pratimo mokymasis. Šis pratimas reikalauja derinti tolygų bei greitą ir tikslų atsi-

kvėpimą, lavina garso ataką, artikuliaciją, harmoninę klausą. Pratimas bus atliekamas gerai tik tada, 
kai dainuojantieji vieningai tars skiemenis ir dainavimas skambės darniai.

2. Antrasis etapas – kartu su šalia sėdinčiu draugu sugalvoti / improvizuoti keturis judesius prieš modu-
liaciją (7–8 taktai du trys keturi vienas). Kokie judesiai bus atliekami, galima susitarti iš anksto, gali-
ma improvizuoti spontaniškai. Atliekant judesius, su draugu būtina bendrauti, nusišypsoti, mirktelėti 
akį, linktelėti galva, būtinai atsisukti vienam į kitą. Tai didelis iššūkis nepratusiems, kol išmoksta tai 
daryti taip, kad nenukentėtų dainavimas, neatsirastų triukšmo, garsaus juoko. Tačiau dainininkams 
labai patinka pabendrauti ir kartu atlikti pačių sugalvotus judesius. Porų judesiai skirtingi, pagal kie-
kvienos poros pageidavimą.

3. Trečias etapas – dainuojant ritmingai judinti pasirinktą kūno dalį (kiekvienas dainininkas renkasi 
pats, kuri kūno dalis judės). Pratimas atliekamas tris kartus. Pirmą kartą kiekvienas dainininkas ri-
tmingai judina paties pasirinktą kūno dalį, o kartu žvalgosi į draugus, rinkdamasis, ką „pasiskolins“ 
iš kitų judesių, atlikdamas pratimą antrą, o vėliau ir trečią kartą. Judesiai kartu su kitu draugu per 
moduliacijas tarp pratimų išlieka. Taip atlikdami pratimą, dainininkai bendrauja su draugais, atsi-
palaiduoja, judesiai tampa natūralūs, o atliekant nuolat gerėja ir atlikimo kokybė, sugebama derinti 
kintančius judesius su dainavimu, išraiška. Tam reikia dėmesingumo, kuris tampa savaiminis.

Vertinimas. Pirmame etape didžiausias dėmesys skiriamas darnai, vaikų klausiama, ar pavyko prisiderinti 
prie kolektyvo, ar vizualiai matomas ir jų artikuliacijos aparatas. Antrame ir trečiame etapuose išrenkamas 
įdomiausias, patogiausias, išraiškingiausias, didžiausias, mažiausias judesys, judesių dermė dviese. Galima 
paskirti po žmogų, kuris stebės, ar nenukentėjo dainavimo, derėjimo kokybė, kurie judesiai vizualūs, galbūt 
tinkami panaudoti savo koncertinėse programose, kurios poros bendravo natūraliausiai, kieno akys švytėjo 
labiausiai. 

16. MANO PIRMOJI DVIBALSĖ DAINA
Jurgita Turlienė
Vilniaus Maironio progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė

Metodo tikslas – žaismingai ir nuosekliai mokytis dainuoti dviem balsais.
Taikymo kontekstas. Metodas taikomas 3 ar 4 klasėje, kai mokiniai yra susipažinę su visomis gamos na-

tomis, yra įgudę groti dūdele keliais balsais, dainuodami geba girdėti kitus ir derinasi prie jų.
Metodo taikymas. Pirmoji dvibalsė daina mokoma keliais etapais.
1 etapas. Mokiniams pateikiamos dainos natos. Pirmiausia mokiniai peržvelgia natas, tuomet mokomasi 

groti dūdele ir solfedžiuoti atskirais balsais.
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Dainos „Rudenėli, neskubėki“ instrumentinė partitūra

2 etapas. Tvirtai išmokus groti dūdele ir solfedžiuoti atskirais balsais, balsai jungiami. Melodija atlieka-
ma įvairiai: abu balsai grojami dūdele, pirmas balsas solfedžiuojamas, o antras balsas grojamas dūdele, ir 
atvirkščiai.

3 etapas. Pateikiame vaikams dainos natas su tekstu. Mokiniai perskaito tekstą, tuomet išmoksta jį pa-
dainuoti atskirais balsais. Išmokus dainuoti melodiją su tekstu, galima vėl pakartoti antrame etape išbandytą 
balsų jungimą – vienas balsas grojamas, kitas dainuojamas su tekstu, ir atvirkščiai.

4 etapas. Tvirtai išmokus atskirus balsus dainuoti su tekstu, bandoma juos sujungti. Galima derinti solfe-
džio ir dainavimą su tekstu.

Dainos „Rudenėli, neskubėki“ partitūra su tekstu

5 etapas. Išmokus dainą tvirtai dainuoti dviem balsais, ji atliekama keičiant tempą, dinamiką, dainos nuo-
taiką, pritariant skambiais judesiais, a cappella. Dainuojant įtvirtinamos sąvokos: forte ir piano, crescendo 
ir diminuendo, staccato ir legato, ritenuto. 



73

Mano mokiniams labiausiai patinka rami, švelni šios dainos nuotaika, todėl ir pateikiamas būtent toks 
dainos akompanimentas. Pritarti galima fortepijonu, gitara, kanklėmis.
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Visa dainos „Rudenėli, neskubėki“ partitūra

Vertinimas. Vertinamas dainos atlikimo tikslumas: intonacija, ritmas, kvėpavimas, garso formavimas. 
Mokiniai įvardija, kaip jiems labiausiai patiko dainuoti, savo nuomonę argumentuoja.

17. DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS
Loreta Stankuvienė 
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė 

Metodo tikslai: sukaupti ir paruošti mokinius pamokai, suvienyti didelę grupę choristų (nes mokiniai yra 
skirtingų klasių), kaupti lietuvių liaudies dainų repertuarą, kurį naudosime vakaronėse, projektuose, moky-
dami dainavimo a cappella, dvibalsio ar tribalsio dainavimo. Taip pat siekiant atpalaiduoti kūno raumenis 
pamokos viduryje, išmokus sudėtingą kūrinį ar pamokoje po koncerto. 

Metodo kontekstas. Dirbdama su pirmųjų klasių choru pastebėjau, kad daugėja vaikų, kurie nežino ir 
nemoka paprasčiausių lietuvių liaudies šokių-ratelių. Choro repeticijos metu mokantis salėje nusprendžiau 
taikyti metodą „Dainų ir šokių ansamblis“. Jis išbandytas su pradinių klasių choru, tačiau gali būti taikomas 
visose amžiaus grupėse. 

Metodo taikymas. Pasirinktą lietuvių liaudies žaidimo melodiją visas choras dainuoja vienu balsu, pus-
toniais kildamas aukštyn. Jei žaidimo judesius galima atlikti stovint eilėse, taip ir daroma. Pavyzdžiui, lie-
tuvių liaudies žaidimo ,,Ant žilvičio kelmo senis degė degutą“ pirmos dalies melodija atliekama ant laiptų 
pristatomuoju žingsneliu, judant į šoną ir atgal. Per antrąją dainos dalį vaikai pasisuka eilėmis į vieną pusę ir, 
dainuodami „Nuo žilvičio deguto visos mergos pasiuto“, daro pečių ir nugaros masažą draugui. 

Jei yra daugiau vietos, vaidiname lietuvių liaudies dainų ir šokių ansamblį: viena eilė dainuoja, antra 
salėje šoka rateliu, trečia vertina atlikėjus. Šokantieji turi būti dėmesingi ir šokti dainininkų nustatytu tempu. 

Vertinimas. Mokiniai ir mokytojas išrenka geriausiai dainavusią eilę, tvarkingiausiai šokusiuosius bei 
geriausią šokėjų ir dainininkų ansamblį.

18. GREITAKALBĖ UVERTIŪRA
Jonė Girdzijauskaitė

Metodo tikslas – ugdyti mokinių ritmo pojūtį ir reakciją. 
Metodo taikymas. Metodą siūloma taikyti dirbant su aukštesniųjų klasių mokiniais, gebančiais sutelkti 

dėmesį, turinčiais ritmo ir intonavimo gebėjimų. Dainuojant naudojama gerai žinoma Džoakino Rosinio 
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operos „Vilhelmas Telis“ uvertiūros melodija. Šį metodą galima taikyti kaip įsidainavimo pratimą, tačiau 
galima jį derinti ir kaip praktinę veiklą, aptariant romantizmo epochos muziką, operos žanrą, muzikos tempą.

1. Pasirinkus patogų skiemenį, keletą kartų padainuojam melodija.
2. Sutariama, kad aštuntinės natos bus dainuojamos skiemenimis „meni“, o ilgesnės – skiemeniu „men“. 

Taip melodija atliekama keletą kartų.
3. Dainininkai skirstomi į dvi grupes. Pirmoji grupė turėtų dainuoti tik aštuntines natas („meni“), o an-

troji – tik ketvirtines („men“). 
4. Pratimą galima atlikti keletu skirtingų būdų: 

•	 dainuojant lėtai, keliant reikalavimą kaskart dainuoti vis greičiau;
•	 grupes sukeičiant vietomis – tie, kurie dainavo aštuntines natas, dainuos ketvirtines, ir atvirkščiai;
•	 pritaikant kitokius skiemenis (pada-bam, tiki-ta).

Vertinimas. Vertinti galima atlikimo sklandumą, ritmiškumą, intonaciją. Galima lyginti grupių dainavi-
mą, pakviesti į „dvikovą“ mokinius savanorius ir stebėti, kuriam pavyksta tiksliau ir sklandžiau atlikti savo 
partiją.

Džoakino Rosinio operos „Vilhelmas Telis“ uvertiūros tema su skiemenimis

ŽAIDŽIU IR DAINUOJU: MOKOMĖS DAINUOTI DARŽELYJE

19. VAIKŲ ELGESIO TAISYKLĖS MUZIKOS SALĖJE
Rūta Budinavičienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ muzikos mokytoja ekspertė

Metodo tikslas – kartu su vaikais kurti elgesio muzikos salėje taisykles ir, pritaikius melodiją, jas naudoti 
veikloje.

Metodo taikymas. Pedagoginėje spaudoje akcentuojami vaikų elgesio žmonių būryje, pozityvaus mikro-
klimato kūrimo būdai. Kaip vienas iš jų – vaikų elgesio taisyklių kūrimas ir taikymas.

Daugelis vaikų raidos tyrinėtojų pažymi, kad maždaug apie penktus metus susiformuoja klausymo ir 
neklausymo įpročiai. Muzikos valandėlėse darželyje tam tikros elgesio taisyklės dažniausiai išsakomos žo-
džiu, primenant apie taisyklingos laikysenos (dainuojant, šokant) ypatumus, parodant pavyzdžiu. Muzikiniai 
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žaidimai taip pat turi savo specifines taisykles, kurias pedagogas paskelbia prieš žaidžiant, grojant ar impro-
vizuojant.

Nėra lengva suformuluoti taisyklę taip, kad ji būtų efektyvi. Kad taisyklės būtų veiksmingos, užsienio 
pedagogai pateikia keletą patarimų: 

1. Taisyklių turi būti ne per daug. Rekomenduojama susitarti dėl 5–6 taisyklių. 
2. Jos turi pabrėžti, ką ir kaip reikia daryti, o ne draudimus (taisykles reikėtų išreikšti teiginiais). 
3. Jos turi būti aiškios, labai konkrečios. Jose turi būti konstatuotas išoriškai stebimas elgesys, o ne 

vidinės būsenos. 
4. Pačios efektyviausios taisyklės yra suformuluojamos kaip „mūsų“ taisyklės, t. y. kuriamos pačių 

vaikų kartu su suaugusiaisiais. 
Jei taisyklė yra sudėtinga, ją reikia suskaidyti į mažesnius žingsnelius (tai ypač svarbu mažesnių vaikų 

grupėse). Parašytos taisyklės gali kabėti ant sienos, grupės ar salės durų, o kad jas suprastų ir mažesni vaikai, 
galima jas vaizduoti paveikslėliais („piešinių raštu“). Mūsų taisyklės yra tokios (žr. pav.).

Kai vienas kalba, visi kiti tyli.
Prieš dainavimą pasiklausome.

Dainuodami sėdime tiesiai, kitų neliečiame.
Instrumentais grojame švelniai, juos saugome.

Šokame, dainuojame ir grojame visi kartu.
Šokiams susirandame sau porą.

Salėje šokame, o bėgiojame lauke.
Klausomės tylos, nes iš jos gimsta garsai.

Vaikų elgesio taisyklių pavyzdys

Dažniausiai taisykles kartojame su priešmokyklinės grupės vaikais, kurių daugelis pažįsta raides, o keli 
iš jų jas gali perskaityti. Vienoje muzikos valandėlėje stengiamės įsiminti 3–4 taisykles, jas kartojame kelių 
muzikos valandėlių metu ir pagal būtinumą. Vėliau įsimename kitas kelias taisykles arba kartojame jau ži-
nomas, pridedame vieną naują.

Taisykles taikome susidarius tam tikrai situacijai, pavyzdžiui, prieš klausantis naujos dainos ar dainos 
įžangos kartojame taisyklę „Prieš dainavimą pasiklausome“; įsidainavimo metu labai veiksminga taisyklė 
„Dainuodami sėdime tiesiai, kitų neliečiame“; prieš imdami muzikos instrumentus, kartojame taisyklę „Ins-
trumentais grojame švelniai, juos saugome“ ir pan.

Labai naudinga elgesio taisykles dainuoti įsidainavimo metu. Melodijas improvizuoja mokytojas, įsidai-
navimo metu jos transponuojamos pustoniais į viršų arba žemyn.

„Kai vienas kalba, visi kiti tyli“

„Prieš dainavimą pasiklausome“

„Šokiams susirandame sau porą“
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„Dainuodami sėdime tiesiai, kitų neliečiame“

Elgesio taisyklėms pritaikytos melodijos

Vertinimas. Vertinamos vaikų pastangos, taisyklių priminimas draugams laiku.

20. DAINUOJANČIOS PASAKĖLĖS
Rūta Budinavičienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ muzikos mokytoja ekspertė

Metodo tikslas – sujungti kelis kvėpavimo, dikcijos ir vokalinius pratimus į vieną siužetą ir ugdyti darže-
linukų dainavimo gebėjimus. 

Metodo taikymas. Muzikos valandėlės pradžioje vaikams sekamos trumpos pasakos, atliekami įsidaina-
vimo ir balso aparato lavinimo pratimai.

1. Kartą gyveno Liežuvėlis. Iš ryto atsikėlęs jis eidavo pažiūrėti, koks šiandien oras (liežuvį iškišti į 
viršų, apačią, vieną ir kitą šoną). Paskui eidavo valytis dantų (liežuvio galiuku, energingai spaudžiant 
dantenas, aplaižyti jas iš vidaus). Išsivalęs dantis jis darydavo mankštą (plačiai išsižioti, susičiaupti, 
nusišypsoti; išsižiojus vibruoti liežuviu kaip varpeliu, pačeksėti, pakandžioti liežuvio galą bei šaknį 
ir pan.). Paskui Liežuvėlis pusryčiaudavo – gerdavo arbatą (papūsti orą) ir valgydavo bandelę (ener-
gingai „kramtyti“). Kai lauke būdavo geras oras, Liežuvėlis atidarydavo langus (išplėsti akis, pakelti 
skruostus), duris (šiek tiek prasižiojus šypsotis) ir pradėdavo dainuoti.

2. Išdykėlis Liežuvėlis (Kazragytė, Juzėnienė, 2002). Liežuvėlis sumanė pabėgioti po burnytę. Persi-
gando Lūpytės ir sako Liežuvėliui: „Tik tu, žiūrėk, neiškrisk.“ Bet Liežuvėlis tyčia prisiartino prie 
pat Lūpyčių ir ištarė: „La“. O kai Lūpos neiškentusios susičiaupė, Liežuvėlis pasakė: „Pa“. O gale 
uždainavo: „Lapa lapa lapa lapa tai“. Kitąkart išdykėlis Liežuvėlis vėl prisiartino prie Lūpyčių ir 
pasakė: „Ta“. O Lūpytės atsakė: „Bėk, mes tave gaudysim“. Liežuvėlis atsitraukė į burnytės vidurį ir 
tarė: „Ra“. Paskui ėmė suktis kaip vijurkas ir dainuoti: „Tara tara tara tara tai“. Kitą dieną Liežuvėlis 
pasigyrė, kad išmoko dainuoti kaip musė, ir užtraukė: „Zizi zizi zizi zizi tai“. Ir ne tik kaip musė, bet 
ir kaip mano draugas triušis: „Fiti fiti fiti fiti tai“.

3. Kartą gyveno liūdnos Pakabėlės (sėdėti atsipalaidavus, susmukus). Visą mielą dieną jos liūdnai kabė-
davo spintoje. Bet kai ateidavo vakaras ir vaikai pakabindavo ant jų savo drabužius (pečiai energingai 
lanku mostelimi atgal, nugara ištiesinama), Pakabėlės iš karto pralinksmėdavo ir džiugiai tarpusa-
vyje šnekėdavo – sužinodavo visus tos dienos įvykius (galima padainuoti kokį nors pratimą, pvz., 
pasisveikinimą)… Iš ryto Pakabėlės vėl likdavo tuščios (sėdėti atsipalaidavus, susmukus). Bet kai 
ateidavo vakaras…

4. Vaiduokliukas (pagal O. Proislerį). Vaiduokliukas gyveno senos pilies palėpėje. Dieną jis miegodavo 
ir niekas jo nematydavo (įkvėpti ir ramiai, lėtai iškvėpti). Naktį Vaiduokliukas pabusdavo, kai lai-
krodis išmušdavo dvyliktą valandą (din-don, din-don…). Tada stverdavo raktų ryšulį, nubraukdavo 
voratinklius (apči! apči!) ir dundėdavo laiptais žemyn (dun-dun-dun-dun-dun arba Aš lipu laipteliais 
žemyn). Su raktais jis atrakindavo visas pilies duris (čiki briki, čiki briki). Kartais Vaiduokliukas dūk-
davo, trankydavosi ar dainuodavo <…>. Kartais jis vartydavo senų knygų lapus ir verkdavo („Ūūūū“ 
atlikti tyliai aukštame registre, atsidusti). O kartais įkurdavo židinį ir prie jo užmigdavo (kaip užmig-
davo, sukuria vaikai).

5. Važiuojame pas Močiutę į svečius torto valgyti. Kuo važiuosime? Ratais (motociklu, mašina…). Ra-
tai darda „dar dar dar“ (sukti kumštelius): į kalniuką sunkiai (lėtai), nuo kalniuko lengvai (greičiau). 
„Ratai ratai rateliukai rieda, sukas nuo kalniuko.“ Atvažiavome. Iššokome iš ratų. Reikia pasibelsti 
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(išpūsti žandus ir kumšteliu daužiant į juos „sprogdinti“ orą). Močiutė sena, gal negirdi. Dar kartą 
pabelskime: „Dun dun dun, įsileiski mus vidun.“ Kas čia taip kvepia (uostyti)? O, koks tortas! Ska-
numėlis (apsilaižyti)! Visas išsitepei kremu, į ką tu panašus! 

6. Pasaka apie tinginį O (Bernotienė, Kučinskaitė, 2003). Gyveno tinginys, vardu O. Jis visada garsiai 
dejuodavo: o-o-o. Jei kas susiruošdavo pas jį į svečius, nieko nepešdavo, nes O niekada nespėdavo 
atidaryti durų. Pakeldavo galvą nuo pagalvės ir sakydavo: o-o-o. Išlipdavo iš lovos ir vėl dejuodavo: 
o-o-o. Pasilenkdavo, norėdamas rasti po lova šlepetes, ir vėl aimanuodavo: o-o-o. Kaip sunku gyventi 
tinginiui vardu O!

7. Gaidžiai. Gilioje senovėje, kai žmonės dar nebuvo laikrodžių išradę, Gaidžiai valandas skaičiuodavo. 
Pirmą kartą pragysta Gaidžiai dar naktį, trečią valandą, kai aplink dar juodžiausia tamsa ir visi miega 
(mėgdžioti miegojimą, žiovauti). Žmonės sakydavo: „Pirmi gaidžiai velnią baido“ (sakyti be garso, 
pašnibždomis). Netrukus pragysta antri, treti Gaidžiai: „Kakariekū, turiu šimtą vaikų!“ Tada subilda 
šeimininkės netyčia kliudytas kibiras – prasideda nauja darbo diena („Rytą saulelė tekėjo, o vakare 
nusileido“). O Gaidys ir toliau žadina: „Tinginy, kelk, tinginy, kelk, bus giedra, bus giedra“. 

Vertinimas. Vertinamos vaikų pastangos, atlikimo išraiškingumas, taisyklinga laikysena.

21. FANTŲ ŽAIDIMAS 
Rūta Budinavičienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ muzikos mokytoja ekspertė

Metodo tikslas – skatinant vaikų kūrybiškumą spręsti muzikuojančios grupės valdymo problemas.
Metodo taikymas. Muzikinėje veikloje sunkiai susikaupiantiems, judriems vyresnio amžiaus darželinu-

kams tinka fantų žaidimai. Tai savotiški burtai. O juk tai, kas dvelkia magija ir burtais, vaikams labai pa-
trauklu. Tuomet iškyla nauja bėda – vaikai labai laukia šio žaidimo ir nenori jo baigti. Čia reikėtų pasitelkti 
susitarimus ir atkakliai valdyti žaidimo laiką.

Žaidžiama taip: pedagogas turėtų būti iš anksto sugalvojęs ir užsirašęs muzikinių, drausmę ir kūrybą 
skatinančių užduočių. Pavyzdžiui:

•	 patarti kitiems, kaip taisyklingai sėdėti dainuojant;
•	 paprašyti padainuoti žinomą įsidainavimo pratimą; 
•	 paprašyti padainuoti pačių sukurtą įsidainavimo pratimą; 
•	 pasakyti trims dainininkams po pagyrimą;
•	 pasikviesti draugą kartu padainuoti; 
•	 dainuoti solo antrą dainos posmą; 
•	 „groti“ įsivaizduojamu muzikos instrumentu (smuiku, fortepijonu, būgnu, dūdele, gitara ir kt.);
•	 pritarti skambančiai muzikai įvairiais kūno garsais (ploti, trepsėti, spragsėti pirštais, linguoti, žygiuoti, 

caksėti liežuviu, trinti delnus ir pan.);
•	 iš klausos atspėti vaikams žinomą kūrinį; 
•	 būti šokėjų konkurso komisijos nariu; 
•	 išsirinkti sau porą ir gražiai pašokti pasiūlytą šokį; 
•	 kviesti padalinti vaikų grupę į dvi ar tris dalis; 
•	 kviesti išdalyti muzikos instrumentus; 
•	 sukurti judesių parinktam tekstui; 
•	 būti pirmu žaidėju ratelio viduryje; 
•	 klausytis muzikos garso, ieškoti paslėpto muzikos instrumento; 
•	 išrinkti pagrindinius kito žaidimo žaidėjus; 
•	 duoti patarimą; 
•	 pasakyti draugui linkėjimą, prasidedantį jo vardo pirmąja raide ir t. t. 
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Žaidimas pradedamas vaikams įžengus į muzikos salę: kiekvienas į kepurę įdeda po nedidelį, ką tik nuo 
savęs nuimtą arba iš grupės atsineštą daiktelį. Iš karto organizuojamas fantų išpirkimas – auklėtoja ištrau-
kia iš kepurės vaiko asmeninį daiktą ir muzikos mokytojos klausia, ką darys to fanto šeimininkas. Meninio 
ugdymo mokytojas fanto šeimininkui siūlo vieną užduotį iš pasiruošto sąrašo arba ją sugalvoja eksprom- 
tu – prasideda muzikinė veikla. Atlikėjas gali pasikviesti pagalbą.

Ištraukiami visi turimi fantai (atsižvelgiant į vaikų skaičių) ir atliekamos visos parinktos ar sugalvotos 
užduotys.

Vertinimas. Vertinama vaikų drąsa, išmonė, originalumas.

22. MUZIKINIAI ŽAIDIMAI SU PARAŠIUTU
Rūta Budinavičienė
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ muzikos mokytoja ekspertė

Metodo tikslas – lavinti vaikų dėmesingumą, judesių koordinaciją, ritmo pojūtį, suteikti teigiamų emo-
cijų.

Metodo taikymas. Muzikiniai žaidimai su parašiutu tinka beveik visais muzikos kūrinio mokymo etapais, 
išskyrus koncertinius pasirodymus. Jau pats parašiutas vaikams kelia susižavėjimą ir entuziazmą. Žaidžiant 
su parašiutu galima klausytis, niūniuoti ar ritmuoti dainos ar šokio melodiją ir kt. Žemiau pateikti keli muzi-
kinių žaidimų su parašiutu pavyzdžiai.

• Žaidimas „Rato vidurys“. Visi stovi ratu, laiko parašiutą ir, dainuodami dainą, vieningai mojuoja 
aukštyn ir žemyn. Vaikas, šalia savęs išgirdęs pedagogo sugrotą muzikinį ženklą, parašiutui leidžian-
tis, turi spėti nubėgti į rato vidurį. Kitą kartą sėdintį viduryje žaidėją turi pakeisti kitas iškviestas 
vaikas.

• Žaidimas „1 ir 2 – bėk į kitą pusę“. Visi žaidėjai laiko parašiutą, eina viena kryptimi ratu, klausosi 
muzikos (pvz., pradėtos mokytis dainos melodijos įrašo, pedagogo grojimo). Du išrinkti vaikai atsi-
stoja už rato, priešingose pusėse. Nutilus muzikai, visi sustoja. Skanduodami skaičius, vaikai para-
šiutą kelia į viršų, o tuo metu du kitiems žaidėjams už nugaros stovintys vaikai padeda savo rankas 
dviem parašiuto nešėjams ant pečių. Skanduojant žodžius „Bėk į kitą pusę“, abu išrinkti žaidėjai, 
palindę po besileidžiančiu parašiutu, keičiasi vietomis.

• Žaidimas „Ryklys“. Vaikai, įsikibę į parašiuto rankenas, bėga (krypuoja žąsele ar kaip kitaip juda pa-
gal muziką, gali dainuoti) ratu. Vienas, du ar daugiau „ryklių“ slepiasi po parašiutu. Davus muzikinį 
ženklą arba nustojus skambėti muzikai, „rykliai“ čiumpa žaidėją (už kojos) rato išorėje sakydami 
„Aaaam!“. Pagauti žaidėjai tampa „rykliais“.

• Žaidimas „Lobis“. Po parašiutu padedama skrynelė (dėžutė, krepšys) su „lobiu“ (muzikos instru-
mentais). Kol skamba muzikos įrašas, jūros bangos kyla aukštyn ir žemyn, tarsi siaustų audra. Nuti-
lus muzikai, narai siunčiami į jūros dugną surasti lobio – atnešti po vieną instrumentą iš skrynelės ir 
pritarti juo vėl suskambus muzikai.

• Žaidimas „Keičiam kryptį“. Žaidėjai viena ranka laiko parašiutą už rankenų. Eidami dainuoja žino-
mą daina arba klausosi muzikos įrašo. Kas kartą muzikai nutilus ar išgirdus (sudainavus) iš anksto 
sutartą žodį, žaidėjams reikia pakeisti ranką ir ėjimo kryptį. 

• Žaidimas „Slėpynės“. Didelis parašiutas ištiesiamas ant grindų. Vaikai vaikšto po salę ir dainuoja ži-
nomos dainos posmą. Jo pabaigoje visi sustoja aplink parašiutą ir (toliau skambant dainos melodijai) 
užsimerkia, delnais užsidengia akis ir nesižvalgo. Pedagogas paliečia vieną iš vaikų ir šis pasislepia 
po parašiutu (gali iškišti kojas). Nutilus muzikai, vaikai apsidairo ir spėja, ko iš draugų trūksta.

• Žaidimas „Lopšinė“. Ant ištempto parašiuto vidurio padedame žaisliuką. Vaikai dainuoja žinomą 
lopšinę (arba klausosi jos įrašo), ramiai supa parašiutą ir žaislą. Jei lopšinė ilgesnė, galima eiti rateliu, 
mažinti ratelį (kelti rankas į viršų) ir vėl jį padidinti, pabaigoje – linksmai pašokinėti.

• Žaidimas „Groja du“. Parašiutą ištiesiame ant grindų. Naudojame muzikos instrumentų poras, pa-
dėtas ant tos pačios parašiuto spalvos (arba visus skirtingus instrumentus). Vaikai sustoja rateliu ir 
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susikabina rankomis. Dainuodami dainą (arba klausydami muzikos), vaikai ratuoja. Nutilus muzikos 
garsams, nurodomas muzikos instrumentas, kuriuo (kuriais) galima groti.

• Žaidimas „Vėjas“. Dalis vaikų atsigula po parašiutu. Kiti žaidėjai parašiutą sinchroniškai kilnoja 
pagal ramią muziką.

• Žaidimas „Žvirbliukai“. Parenkame kontrastingą (skirtingo garsumo, greitumo ar tembro) muziką. 
Skambant pirmai muzikos daliai, suaugusieji aukštai mojuoja parašiutu, o po juo šokinėja ir mojuoja 
rankomis vaikai-žvirbliukai. Suskambus antrai muzikos daliai, vaikai išlenda iš po parašiuto ir tyliai 
vaikšto, tarsi sėlintų katinas arba, atsitūpę po nuleistu parašiutu, su barškučiais barbena į grindis 
(„žvirbliukai lesa“).

Vertinimas. Vertinamas atlikimo ritmiškumas, atidumas, judesių sinchroniškumas.
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I I I  s k y r i u s .  Į S I D A I N AV I M O  P R AT Y B O S

Šiame skyriuje pateikiami mokytojų atsiųsti vokalinio darbo praktikoje taikomi vokaliniai pratimai. Ne 
visi jų pačių sukurti. Kai kurie girdėti seminaruose, „pasiskolinti“ ir pritaikyti tam tikro amžiaus mokinių vo-
kaliniams gebėjimams, kūrybiškai adaptuoti. Šie pratimai, kaip teigia mokytojai, teikia vaikams džiaugsmo, 
o mokytojui padeda siekti vokalinio ugdymo tikslų.

Aušra Niparavičienė
Klaipėdos Licėjaus muzikos mokytoja ekspertė

1. 

2. 

Erlanda Tverijonienė
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos  
muzikos mokytoja
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Indra Kubiliūnienė
Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė

1.

2.

3.

Inga Šeduikienė
Dainavimo studijos „Ritė Bitė“ vadovė, dainavimo mokytoja

1.
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2.

3.

4. 
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Jelena Valiulienė
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos muzikos mokytoja ekspertė 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė

1. 

2.

3.

4.
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Violeta Belevičiūtė
Kauno ,,Vyturio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja metodininkė

1. Staccato

2. Legato

4. 

5. 

6. 

Živilė Gedvilaitė-Ratinienė
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos vyr. muzikos mokytoja, Šiaulių universiteto dėstytoja

1. 

2.
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