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I. PROJEKTO – KONKURSO „NATŲ KRAITELĖ 2019“ TIKSLAI 

 

Projekto - konkurso tikslas – solfedžio dalyko pagalba ugdyti bendrąsias ir dalykines mokinių 

kompetencijas. 

II.  PROJEKTO – KONKURSO „NATŲ KRAITELĖ 2019“ UŽDAVINIAI 

- skatinti solfedžio disciplinos patrauklumą; 

- tenkinti mokinių saviraišką; 

- sudaryti galimybes įgytas žinias demonstruoti viešojoje erdvėje; 

- įtraukti kuo daugiau mokinių į bendrą veiklą; 

- siekti bendradarbiavimo su kitomis mokymo įstaigomis; 

- sudaryti sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams pajusti muzikos įvairovės džiaugsmą. 

 

 Projektu - konkursu siekiama ugdyti mokinių dalykines kompetencijas: gebėti efektyviai 

taikyti muzikos teorijos žinias atlikimo praktikoje, skirti muzikos žanrus, gebėti suprasti muzikinės 

klausos lavinimo, teorijos ir praktikos tarpusavio ryšius ir efektyviai juos panaudoti. 

Projektu - konkursu siekiama ugdyti šias bendrąsias mokinių kompetencijas: 

 mokėjimo mokytis; 

 asmenines – savęs pažinimo, pasitikėjimo savimi, saviraiškos, atsakomybės už savo 

veiksmus; 

 socialines – bendravimo ir bendradarbiavimo, darbo komandoje; 

 komunikavimo, kurias ugdant atsižvelgiama į šias vertybines nuostatas: atsakomybę 

už informacijos tikslumą ir tikrumą, pagarbą kito žmogaus nuomonei, savo požiūrio gynimą 

nepažeidžiant savo ir kitų orumo, poreikį bendrauti ir bendradarbiauti; 

 iniciatyvumo ir kūrybingumo – pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis, dalytis 

sumanymais ir įtraukti kitus, tikslingai ir aktyviai veikti įgyvendinant idėją. 

 

 



III.  PROJEKTO – KONKURSO „NATŲ KRAITELĖ 2019“ LAIKAS IR VIETA 

2019 m. balandžio 17 d. 16 val. Vilniaus Algirdo muzikos mokykla (Algirdo g. 23, 402 kl.) 

 

 

IV. PROJEKTO – KONKURSO  „NATŲ KRAITELĖ 2019“ DALYVIAI 

 

Projekto – konkurso dalyviai - Lietuvos muzikos ir meno mokyklų pagrindinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo IV klasės solfedžio dalyko mokinių grupės.  

 

 

V. PROJEKTO – KONKURSO  „NATŲ KRAITELĖ 2019“ užduočių reikalavimai  

Pradžioje dainuojame tris posmus liet. l. d. „Aš padainuosiu dainų dainelę“ (tonacija D – dur). 

Toliau atliekamos užduotys: 

1. Sudėlioti per pusę perskirtas melodijas. 

2. Parinkta melodija –  

  a) nustatyti melodijos tonaciją (išsirinkti iš dviejų duotų);  

b) nustatyti melodijos dermę (mažoras ar minoras); c) nustatyti melodijos metrą 

(išsirinkti iš dviejų duotų).  

3. Sutaktuoti melodiją 3/4 metre (prieštaktis nenaudojamas).  

4. Ant lapo užrašyti 3 akordai (kvintakordas, sekstakordas ar kvartsekstakordas mažore ar 

minore). Visi jie nuo vieno garso. Grojamas vienas iš jų. Reikia pažymėti kuris. Grojama 2 

kartus. 

5. Duotoje melodijoje surasti 4 neteisingas natas ir jas pataisyti (grojama 4 kartus). 

6. Grojamas muzikos fragmentas. Nustatyti jo tempą ir žanrą, išsirenkant iš pateiktų 

variantų. Tempai pagal IV kl. solfedžio reikalavimus (lėtas, vidutinis, greitas). Žanrai - 

polka, valsas, maršas. 

7. Atsakyti į teorijos klausimus išsirenkant iš pateiktų variantų. Bus pateikti trys atsakymų 

variantai. Pažymėti teisingą. 

8. Namų darbams duodamos 6 melodijos. Melodijos bus pateiktos mokyklų dalyviams 

atskiru pranešimu. Jas reikia atpažinti, sudėti iš dalių (melodijos bus sukarpytos po vieną 

taktą) ir pagal grojimą – eilės tvarka. Ištraukus tonaciją – padainuoti (dainuoja visi ar keli 

komandos dalyviai). 

9. Sukurti ir užrašyti ritmą duotam eilėraščiui (užrašytos siūlomos panaudoti ritminės 

grupės). Eilėraščio žodžiai gali būti kartojami. Eilėraštis bus pateiktas mokyklų dalyviams 

atskiru pranešimu. Ruošiantis šiai užduočiai apgalvojamas ritminis planas, atlikimo variantai 

ir atlikimo būdas. Ritmas užrašomas viktorinos metu. Vertinamas taisyklingas užrašymas, 

ritmo originalumas, atlikimas. 

 

I. PROJEKTO – KONKURSO „NATŲ KRAITELĖ 2019“ VERTINIMAS 

Vertinimo kriterijai yra nustatyti. 

I, II ir III vietos skiriamos vadovaujantis galutine surinktų balų suma. Gali būti komisijos 

sprendimu skiriamos kelios prizinės vietos.  

Išskiriama balų suma už kūrybinę užduotį (numeris 9). Gali būti vienas (ar keli) diplomai už 

kūrybinės užduoties atlikimą. 

Paskatinamaisiais prizais bus apdovanota draugiškiausia ir linksmiausia komandos.  



Projekto – konkurso „Natų kraitelė 2019“  vertinimo komisija bus sudaryta 2019 m. kovo mėnesį ir 

jos nariai paskelbti projekto baigiamojo etapo dalyviams.  

VI. PROJEKTO – KONKURSO „NATŲ KRAITELĖ 2019“ ORGANIZATORIAI 

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla (Vilnius, Algirdo 23/6, raštinės tel.852332414).  

PROJEKTO - KONKURSO KURATORĖ: Daina Rakšnienė, Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos 

l. e. p. direktorė. 

PROJEKTO – KONKURSO KOORDINATORĖ: Lina Tomkevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

PROJEKTO - KONKURSO ORGANIZATORĖ: G. Rastenytė - Mališauskienė, solfedžio mokytoja 

– metodininkė. 

Informaciją (anketa pridedama) apie dalyvaujančias komandas, komandų pavadinimus ir 

sudėtį (mokinių skaičių) atsiųsti projekto organizatorei G. Rastenytei - Mališauskienei, el. 

paštu: gabrielerastenyte@gmail.com iki 2019 m. balandžio 3 d.  

Dalyvaujančių komandų mokinių sąrašus (vardus, pavardes) atsiųsti minėtu el. paštu iki  

2019 m. balandžio 10 d. Telefonas pasiteiravimui: 8 682 45810. 
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