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Edukacinio projekto „Ankstyvasis vaikų muzikinis ugdymas lietuvių tautiniais 

instrumentais“ 

 Projekto autorius  

Vilniaus m. Algirdo muzikos mokyklos mokytojas metodininkas Rolandas Vilys (8 678 2879, 

rolkvily@gmail.com).  

Programos dalyviai  

 Vilniaus m. Algirdo muzikos mokyklos ankstyvojo muzikinio ugdymo vaikai 

 Vilniaus m. Algirdo muzikos mokyklos ankstyvojo ugdymo programos mokytoja: Ana 

Jurelionienė.   

1. Tikslas ir uždaviniai 

Programos tikslas – supažindinti muzikos mokyklos mokinius su lietuvių liaudies ir tautiniais 

muzikos instrumentus 

Programos uždaviniai:  

 

1. Supažindinti muzikos mokyklos ankstyvąjį muzikinį ugdymą lankančius vaikus su lietuvių 

liaudies ir tautiniais muzikos instrumentus. 

2. Sudaryti sąlygas muzikos mokyklos ankstyvojo ugdymo vaikams susipažinti su lietuvių 

liaudies muzikos instrumentų įvairove ir išmėginti jais groti. 

 

Edukacinės programos planas: 

 Pamokos pradžioje, taikant diskusijų metodą, įvertinamos turimos mokinių žinios apie 

lietuvių liaudies ir tautinius muzikos instrumentus; 

 Išsamiai supažindinama su lietuvių liaudies muzikos instrumentais (kanklėmis, pusline, 
švilpynėmis, skudučiais, lumzdeliais, molinukais, daudytėmis, ragais, birbynėmis, būgnu, 

tambūrinu, tarškyne, kleketu, žvangučiais, skrabalu ir k.t. instrumentais); 

 Sudaromos galimybės mokiniams išbandyti išgauti garsą ar pagroti (improvizuoti), pajausti 
muzikinio garso stiprumą, skambesio įvairovę ir patirti naujų emocinių pojūčių grojant su 

patikusiu lietuvių liaudies ir tautiniais muzikos instrumentu; 

 Sužadinti mokiniams norą kolektyviai atlikti vieną ar kelias metroritmines kompozicijas 

naudojant lietuvių liaudies ar tautiniais muzikos  instrumentus. 

 
 

2. Laukiami rezultatai 

 

Mokiniai geriau pažins lietuvių liaudies ar tautinius muzikos instrumentus juo išbandę praktiškai 
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3. Edukacinės pamokos vykdymo sąlygos 
 

Edukacinei pamokai pravesti reikalinga: 

 vienkartinės higieninės servetėlės (pučiamųjų instrumentų pustukams nuvalyti, 

dezinfekuoti) – 1 pak.  

 popierinės servetėlės – 1 pak. 10 pakelių  

 molinukai – 15 vnt 

 klarnetiniai ir saksafoniniai liežuvėliai: 

1. Raginė birbynė – 1 vnt;  

2. Vaikiškai chromatinei birbynei – 5 vnt; 

3. Diatoninei in C birbynei – 5 vnt; 

4. Altinei in F birbynei – 2 vnt; 

5. Tenorinei in C birbynei – 2 vnt; 

6. Aukštajai birbynei – 5 vnt; 

7. Bosinei in F birbynei – 2 vnt; 

8. Kontrabosinei birbynei – 2 vnt.  

 Spausdinimo, įrišimo ir kopijavimo paslaugos  

 

4. Edukacinės pamokos vykdymo terminai 

Pasiruošimas  nuo 2021-09-01 iki 2021-10-25  

Vykdymas   I etapas 2021 m. spalio mėn.  

Edukacinės pamokos „Perkusiniai ir styginiai lietuvių liaudies ir tautiniai instrumentai 

ankstyvame muzikiniame ugdyme“ tvarkaraštis:  

Eilės Nr. Data Laikas  Vieta 

1. 2021-10-25  16val 30 – 17val 15 208 kl. A gr 

2.  17val 20 – 18val 05 208 kl. B gr. 

3.  18val 10 – 18val 55 208 kl. C gr. 

4.  19val 00 – 19val 45 208 kl. D gr. 

Vykdymas  II etapas 2021 m. lapkričio mėn.  

Edukacinės pamokos „Pučiamieji lietuvių liaudies ir tautiniai instrumentai ankstyvame 

muzikiniame ugdyme“ tvarkaraštis:  

Eilės Nr. Data Laikas  Vieta 

1. 2021-11-29  16val 30 – 17val 15 208 kl. A gr 

2.  17val 20 – 18val 05 208 kl. B gr. 

3.  18val 10 – 18val 55 208 kl. C gr. 

4.  19val 00 – 19val 45 208 kl. D gr. 

 

 



SĄMATA 

Eil

.Nr

. 

Prekės pavadinimas 

 

Vnt  Kaina  

Eur. 

1. Liežuvėliai 24 70  

2. Kanceliarinės prekės  10 

3. Spausdinimo, įrišimo ir kopijavimo paslaugos  5 

4. Higieninės servetėlės  1 pak. 5 

5. Molinukai 15 150 

 Viso:  240 

 

 

Mokytojas metodininkas Rolandas Vilys 

 


