


Taikant įvairias muzikavimo formas ir 
būdus, bei integruojant dailę skatinti 
ugdytinių kūrybinę raišką, pasitikėjimą
savimi, tenkinant bendravimo poreikius



Kurti tinkamą aplinką bei sąlygas emociniai socialinei ir intelektualiniai 
raidai plėtoti.

Tenkinti bendravimo ir bendradarbiavimo poreikius 

Sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai ir pripažinimui.

Skatinti kūrybinę raišką, muziką išreiškiant judesiu.

Turtinti ugdytinių muzikinę patirtį, muziką integruojant į dailę. 

Surengti ugdytinių darbų parodą bendruomenei. Tema “Piešiu muziką”





Pirmadienis

Inspiruota veikla

Improvizuojame, kuriame, žaidžiame. 
CD “Nepažįstamas šokis”
CD “Muzika ir judesio išraiška I, II dalys”

Euritminės    užduotys.









Antradienis
Folkloras

Lietuvių liaudies muzika ir instrumentai.
Lietuvių liaudies dainos.
Lietuvių liaudies žaidimai.
Lietuvių liaudies rateliai.
Lietuvių liaudies šokiai.
Svečiai.







Trečiadienis
“Aš ir orkestras”

Terminai ir sąvokos
(dirigentas, muzikantas, dainininkas, solistas, choras,   
ansamblis, orkestras ir pan.)

Instrumentų pažinimas
(fortepijonas, pianinas, smuikas, gitara, akoredeonas,  
armonika, būgnai ir t.t.)



Muzikos raštas ( ketvirtinės, aštuntinės natos 
ir pauzės)
Patys kuriame ir žaidžiame orkestrą. 
Euritminės užduotys grojant vaikiškais muzikos 
instrumentais. 
Grojame pagal fonogramą.











Ketvirtadienis

“Piešiu muziką”
Įvadinis pokalbis apie vaikų nuotaikas, būsenas
Diskusija apie galimybę ne tik nuotaiką, bet ir 
muziką perteikti atitinkamomis spalvomis 
Praktinis darbas



„PIEŠIU MUZIKĄ“

SKAMBĖJO:

P. Čaikovskis                                  Vaikų albumas.  Ryto malda.
F.Mendelsonas – Bartoldy Simfonija h – moll Nr.10 I dalis
I. Xenakis „Metastazė“ orkestrui.
F.Shubertas Simfonija Nr.8 h-moll „Nebaigtoji“

I dalies fragmentas
F.Shubertas Simfonija Nr.8 h-moll „Nebaigtoji“

II  dalies fragmentas

Muziką parinko   
meninio ugdymo pedagogė-metodininkė

Virginija Bubinienė











Penktadienis  

Muzikos savaitės svečiai – kolektyvas “Svirpliukai”
Vaikų piešinių “Piešiu muziką” paroda bendruomenei.





VAIKŲ DARBŲ
PARODA









Išvados:

Ugdytiniai naudodami “minimum” pastangų, patyrė
“maximum” džiaugsmo.
Sudarytos sąlygos puikiai atitiko išsikeltą tikslą ir leido
ugdytiniams plačiai atsiskleisti kūrybinėje erdvėje
Ugdytiniai įgyjo daugiau pasitikėjimo savo gebėjimais.
Ugdytiniai išgyveno pasitenkinimą pristatydami savo
darbus įstaigos bendruomenei parodoje “Piešiu
muziką”.



Muzikos ir dailės sintezė ištirpdė ugdytinių amžiaus 
skirtumą.
Ir pedagogai, ir ugdytiniai, ir tėvai patyrė didžiulį
pasitenkinimą rezultatu.
Muzika puiki priemonė reikštis psichiniam vaiko aktyvumui, 
kuris yra labai susijęs su vaizduote. 
Muzika visiems prieinamas būdas atsipalaiduoti, pasidžiaugti ar
patenkinti vidinio pasaulio poreikius.



Pranešimą rengė:

l/d “Varpelis” direktorės pavaduotoja ugdymui
Dalija Andriuškienė

l/d “Varpelis” priešmokyklinės grupės mokytoja 
Violeta Jatužienė

l/d “Varpelis” meninio ugdymo 
pedagogė – metodininkė Virginija Bubinienė
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