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ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJA
KRYPTINGO MUZIKINIO NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMA

2021-2022 M. M.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  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 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-554. 

2.  Kryptingo  muzikinio  ugdymo  programa  siūloma  mokiniams  baigusiems  pradinio  ir
pagrindinio  muzikinio  ugdymo  programas  ir  pageidaujantiems  toliau  plėtoti  įgytus  muzikinės
raiškos gebėjimus.

3. Programos trukmė – 2 metai.

II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Kryptingo muzikinio ugdymo programos tikslas – plėtoti pasirinktą meninę raišką ir meno
bei  kultūros  pažinimą,  lavinti  kūrybinius  gebėjimus,  sceninės  kultūros,  meno  interpretacijos  ir
meninės saviraiškos įgūdžius taikant kolektyvinio muzikavimo patirtį. 

5. Programos uždaviniai:
5.1. sudaryti mokiniams galimybę rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias muzikinio

ugdymo formas;
5.2. gilinti muzikos atlikimo įgūdžius ir gebėjimą naudotis muzikos kalbos priemonėmis;
5.3. tenkinti pažinimo ir individualios muzikinės raiškos poreikius, ugdyti muzikalumą
5.4.  įsivertinti  ir  sisteminti  per  meninę  raišką  įgytą  gerąją  patirtį,  gebėti  ją  panaudoti

asmeniniam tobulėjimui.

III SKYRIUS 
KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

6. Programa siekiama ugdyti bendrąsias meninės bei muzikos dalykines kompetencijas:
6.1.  Pažinimo kompetencija.  Susipažindami  su įvairių  žanrų,  stilių  ir  epochų vokaliniais

kūriniais  ir  juos  atlikdami,  mokiniai  įgyja  muzikinės  kultūros  pagrindus  ir  suvokia  muzikinių
reiškinių įvairovę. Įgyja vokalinio muzikavimo žinias bei įgūdžius. Pažįsta savo gebėjimus ir stebi
jų augimą.

6.2. Socialinė emocinė kompetencija. Dainuojant ar grojant kolektyve, mokomasi bendrauti
ir  bendradarbiauti,  spręsti  kūrybines  problemas,  stebėti  ir  jausti  vienas  kitą,  būti  empatiškais,
suvokti  savo  reikšmę  ir  vietą  kolektyvo  bei  gimnazijos  muzikiniame  gyvenime.  Dainuojant
patiriamos  emocijos  ir  jausmai  padeda pažinti  save  ir  kitus  kolektyvo narius,  ugdo toleranciją.
Sėkmingi pasirodymai kelia savivertę, skatina nusimatyti tikslus saviugdai. 

6.3. Kūrybiškumo kompetencija.  Mokiniai  generuoja kūrybines idėjas kūrinių atlikimui –
sceniniam judesiui, interpretacijai, pritarimui. Vertina klausomus ir atliekamus kūrinius, lygina jų
aranžuotes ir atlikimo kokybę. Kuria įsidainavimo pratimų tekstus, siūlo pasirodymų idėjas.
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6.4. Pilietiškumo kompetencija. Mokomasi himnų, kitų svarbią simbolinę reikšmę įgijusių
autorinių  bei  liaudies  dainų;  mokomasi  suprasti  ir  pagrįsti  autorinių  teisių   reikšmę,  etiško  ir
legalaus  kūrinių  ir  jų  įrašų  panaudojimo  svarbą;  dalyvaujama  valstybinių  švenčių  renginiuose,
Dainų šventėse.

6.5. Kultūrinė kompetencija. Mokomasi vertinti muziką kaip svarbią savo bendruomenės,
tautos ir žmonijos kultūros dalį; susipažįstama su vokalinės muzikos žanrų, stilių, epochų ir kultūrų
įvairove, plečiamas muzikinis kultūrinis akiratis; dainuojant liaudies dainas, giliau susipažįstama su
savo  etnine  kultūra;  atliekant  šiuolaikinę  muziką  įgyjamas  šiuolaikinės  Lietuvos,  Europos  ir
pasaulio muzikinės kultūros raidos tendencijų supratimas.

6.6.  Komunikavimo  kompetencija.  Dainuojant,  grojant  mokomasi   suvokti  kūrinį   kaip
komunikacijos formą, rišlius ir prasmingus pranešimus, veikiančius tarp muzikos kūrėjų, atlikėjų ir
klausytojų;  mokomasi  atlikti,  analizuoti,  interpretuoti  ir  kritiškai  vertinti  muzikos  priemonėmis
siunčiamus pranešimus.

IV SKYRIUS
MUZIKINIO UGDYMO DALYKAI

7. MUZIKOS STUDIJA 
Vadovė – Inga Valaitienė
Valandų skaičius per metus – 74 val. 
TIKSLAS – tobulinti  vokalinius gebėjimus ir įgyti ansamblinio dainavimo kompetencijų,

lemiančių kūrybingos asmenybės raidą. 
UŽDAVINIAI:
 nuosekliai lavinti muzikinę klausą, balsą, dainavimo įgūdžius, ritmo pojūtį;
 ugdyti sceninį pasirengimą ir artistiškumą;
 dalyvauti gimnazijos ir miesto konkursuose ir renginiuose.
DIDAKTINĖS NUOSTATOS
Muzikos studija skirta I–IV klasių mokiniams, norintiems save išreikšti dainavimo bei 
instrumentinio  grojimo  srityse.  Studijoje  mokiniai  mokosi  dainuoti,  groti  bei  suvokti

atliekamą 
muziką, susipažįsta su įvairių žanrų muzika.

TURINYS, GEBĖJIMAI IR NUOSTATOS 

EIL.
NR.

REPERTUARAS VAL.
SKAIČIUS

SIEKTINI REZULTATAI

1. Balsų patikrinimas, vokalo pratybos 2 Lavins harmoninę ir ritminę klausą, 
plės dainuojamojo balso diapazoną, 
derins savo balso tembrą prie kitų.

2. Lietuva, m. I. Ručinskienės, ž.
J. Voronenkovienės

4 Gebės derinti tribalsį dainavimą.

3.  Širdžių kalba, m. G. Abariaus, žodžiai A. 
Antanavičiaus

4 Suvoks dvibalsumo dermę ir teksto 
štrichų svarbą.

5. Gandrai, ž. A. Bukonto, m. M. Noviko 4 Gebės padainuoti dinamiškai, darniai.
6. Mano pasaulis, ž. P. Raščiaus, m. L. 

Abario
6 Gebės derinti tribalsį dainavimą.

8. Shackles, ž. ir m. W. Campbell 6 Gebės dainuoti polifoniškai.
9. Hear the World, m. ž. M. Jackson 4 Ugdys tartį, plės dainuojamojo balso 

diapazoną.
10. Baltas paukštis, aranž. V. Miškinio 6 Gebės pajausti ir atlikti.
11. Skambioji kalba, m. I. Mažuikaitės, ž. A. 

Matučio
4 Gebės atlikti dainą trim balsais.

12. Kalėdų stebuklas, m. ir ž. I. Mažuikaitės 6 Gebės padainuoti dviem balsais.
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13. Tu, ž. ir m. S. Vilkončiaus 4 Gebės meniškai atlikti dainą.
14. Mūsų vardas – Lietuva, m. L. 

Vilkončiaus,  ž. Z. Čepulytės
4 Gebės padainuoti dviem balsais.

15. Dėl tos dainos, ž. J. Mačiukevičiaus, m. L.
Vilkončiaus

4 Gebės padainuoti dinamiškai, darniai.

16. Žvaigždės mus lydės, m. M. Noviko, ž. E. 
Selelionio.

4 Gebės padainuoti dinamiškai, darniai.

17. Hallelujah, Salvation and Glory 4 Pažins gospelo žanrą.
18. Mano kraštas, m. G. Paškevičius, ž. E. 

Drungytės, aranž. R. Adomaičio
4 Gebės įsiklausyti į balsų dermę.

19 As Long as I Have Music, muz. ir ž. Don 
Besign

4 Gebės padainuoti dinamiškai, darniai.

8. GITAROS STUDIJA
Vadovas – Laimonas Tamošiūnas
Valandų skaičius per mokslo metus – 111 val.
UGDYMO(SI) TIKSLAS – remiantis Lietuvos ir kitų šalių muzikine kultūra, mokytis groti

gitara bei ugdyti kūrybingą ir iniciatyvią asmenybę, išsaugoti ir stiprinti mokinių sąsajas su muzika.
UŽDAVINIAI: 
 formuoti meninės raiškos įgūdžius grojant instrumentu; 
 įtvirtinti ansamblinio grojimo įgūdžius; 
 plėtoti gebėjimus orientuotis muzikos stiliuose, analizuoti muzikos kūrinius.
DIDAKTINĖS  NUOSTATOS. Programos  tikslams  įgyvendinti  naudojami  mokymo  ir

mokymosi metodai: grojimas gitara, demonstravimas, aiškinimas, koncertavimas. 
Integraciniai ryšiai: muzikos istorija, istorija, literatūra, dailė.

TURINYS, GEBĖJIMAI IR NUOSTATOS

EIL.
NR.

TEMOS / REPERTUARAS VAL.
SKAIČIUS

GEBĖJIMAI

1. Akordinio grojimo gitara technika 10 Išmokti groti gitara akordus.
2. Akompanavimo gitara galimybės 10 Išmokti akompanuoti gitara.
3. Savivertė 4 Ugdyti vertybes .

4. Emocijos ir jausmai 4
Valdyti emocijas ir išreikšti jausmus 
atliekant kūrinius scenoje.

5.
Pozityvus, konstruktyvus mąstymas 
ir saviraiška

4 Pasiruošimas koncertams

6. Bliuzas, dermės, improvizacija 16
Išmokti bliuzo pagrindus, įsisavinti dermes
ir improvizavimo pradmenis.

9. Boston - More than a Feeling 3 Išmokti puikiai atlikti dainas.

AC/DC - T.N.T. 4
Išmokti puikiai atlikti dainą, atlikti 
koncerte.

Lynyrd Skynyrd - Sweet Home 
Alabama

4 Išmokti puikiai atlikti dainą.

10.
The Animals - The House of the 
Rising Sun

4
Išmokti puikiai atlikti dainą, atlikti 
koncerte.

11.
Creedence Clearwater Revival - 
Who'll Stop the Rain

4 Išmokti puikiai atlikti dainą.

12. The Rolling Stones - Paint it Black 4 Išmokti puikiai atlikti dainą.

13.
Arctic Monkeys - Do I Wanna 
Know?

4 Išmokti puikiai atlikti dainą.



4

14. BLACK SABBATH - Paranoid 4
Išmokti puikiai atlikti dainą, dalyvauti 
koncerte.

15.
Red Hot Chili Peppers – 
Californication

4 Išmokti puikiai atlikti dainą.

16. Mokinių pasirinkti kūriniai 12
Išanalizuoti ir išmokti puikiai atlikti 
dainas.

17. Kūrinių kartojimas 16
Kryptingai nuolat kartoti išmoktas dainas ir
kaupti dainų „aukso fondą“.

MOKYMO(SI)  PRIEMONĖS  – gitaros  (akustinė,  elektrinė,  bosinė),  perkusija  (Cajon),
mušamieji instrumentai, mikrofonai, įgarsinimo aparatūra, multimedija, kompiuteris. 

9. MERGINŲ CHORAS „VIVA MELODICA“
Vadovė – Loreta Mikutienė
Valandų skaičius per mokslo metus – 180, per savaitę 1 chorinio dainavimo pamoka grupėje

ir 1 pamoka jungtinėje choro repeticijoje.
TIKSLAS – tobulinti vokalinius gebėjimus ir padėti mokiniams įgyti ansamblinio / chorinio

dainavimo kompetencijų, lemiančių kūrybingos ir kultūringos asmenybės raidą.
UŽDAVINIAI:
 formuoti  ir  gilinti  vokalinius  dainavimo grupėje  įgūdžius,  gebėjimą  naudotis  muzikos

kalbos priemonėmis;
 sudaryti  galimybę  plėtoti  mokinių  prigimtinius  gebėjimus  bei  meninius  ir  kūrybinius

poreikius per chorinio dainavimo veiklas;
 pažinti  ir  plėsti  chorinių  kūrinių  repertuarą  bei  formuoti  aktyvaus  vokalinės  muzikos

mėgėjo - klausytojo nuostatas;
 tenkinti  muzikinės saviraiškos poreikius ir kaupti sceninės kultūros patirtį,  dalyvaujant

gimnazijos, bendruomenės, šalies muzikiniame gyvenime;
 ugdyti dalykines ir bendrąsias kompetencijas, priartinant programos turinį prie gyvenimo

aktualijų ir skiepijant muzikinės kultūros pagrindus.

DIDAKTINĖS NUOSTATOS IR MOKYMO(SI) METODAI: 
 Demonstravimas.  Naujas  kūrinys pademonstruojamas balsu,  pateikiamas kūrinio garso

arba vaizdo įrašas. Demonstruojama teisinga kūrinio atlikimo technika ir balso formavimas.
 Stebėjimas. Stebimas kūrinio vaizdo įrašas arba vyresnių mokinių, mokytojo atlikimas.
 Pasakojimas.  Supažindinama  su  kūrinio  autoriais  bei  sukūrimo  istorija,  pateikiamas

istorinis - kultūrinis kontekstas. Aptariamas kūrinio stilius,  atlikimo niuansai, meninis vaizdas.
 Praktinis  darbas.  Išmokstamas  ir  įtvirtinamas  chorinių  dainų  repertuaras;  kūriniai

atliekami koncerte.
 Chorinio  dainavimo  technikos  lavinimas.  Mokoma  taisyklingos  dainininko  laikysenos

stovint ir  sėdint,  taisyklingo garso formavimo,  teisingo kvėpavimo dainuojant,  artikuliacijos  ir
dikcijos,  kantileninio  dainavimo,  štrichų  legato  ir  staccato,  glissando  atlikimo  technikos.
Lavinama ritminė ir harmoninė klausa, plečiamas dainuojamojo balso diapazonas.

 Chorinių kūrinių interpretavimas. Mokoma išraiškingai atlikti merginų choro repertuaro
kūrinius, perteikiant jų stilistiką, charakterį, nuotaiką, dinamiką

 Atlikėjo  raiška  socialinėje  kultūrinėje  aplinkoje.  Parengiama  koncertinė  (konkursinė)
programa,  dalyvaujama  gimnazijos,  miesto  ir  Respublikos  koncertiniame  gyvenime,  plečiama
sceninė patirtis ir diegiama atlikėjo sceninio elgesio kultūra.

TURINYS, GEBĖJIMAI IR NUOSTATOS 
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EIL.
NR.

 TEMOS / REPERTUARAS
VALANDŲ
SKAIČIUS

GEBĖJIMAI

1. Balsų patikrinimas, vokalo pratybos
(Integruotos programos tema – 
savivertė)

4 Nusistatys savo balso tipą, lavins 
harmoninę ir ritminę klausą, plės 
dainuojamojo balso diapazoną, 
derins savo balso tembrą prie kitų.

2. Ruošimasis gimnazijos renginiams
(Integruotos programos tema – 
saviraiška)

24 Gebės išraiškingai atlikti dainas 
gimnazijos renginiuose

3. Ruošimasis Dainų šventei, merginų 
chorų repertuaro rengimas:
1. LIETUVIŲ GIESMĖ Muzika ir 

žodžiai Vydūno, aranžuotė Vaclovo 
Augustino

2. CANTATE  PATRIAE CANTICUM
NOVUM Muzika Vaclovo 
Augustino, lotyniški  tekstai iš 
Psalmių

3.  UŽ RASEINIŲ Muzika Juozo 
Naujalio, eilės Maironio

4. LAKŠTANGELĖ Muzika 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, 
eilės Vinco Palukaičio

5. PER TAMSIĄ NAKTELĘ Stasio 
Šimkaus harmonizuota lietuvių 
liaudies daina

6. LIETUVA BRANGI muzika Juozo 
Naujalio, eilės Maironio

7. PJOVĖ LANKOJ ŠIENĄ Nijolės 
Sinkevičiūtės harmonizuota lietuvių 
liaudies daina

8. PARBĖG LAIVELIS Donato Zakaro
išplėtota lietuvių liaudies daina

9. AUGO KIEME UOSELIS Ryto 
Svilainio harmonizuota lietuvių 
liaudies daina

10. UŽTEKĖJO SAULELĖ Zitos 
Bružaitės muzika, lietuvių liaudies 
žodžiai

11. ALKSNIO UGNELĖ Muzika 
Vytauto Miškinio, eilės Janinos 
Degurytės

12. NENUSIGĄSK, TAI AŠ Muzika ir 
eilės Vytauto Kernagio

13. LIETUVIŲ ISTORINĖS 
KARIŠKOS DAINOS Alvydo 
Jagelevičiaus muzikinė kompozicija

14. ČIUŽELA Muzika Anatolijaus 
Lapinsko, aranžuotė Eugenijaus 
Čiplio

15. SKRISKI, SKRISKI Muzika 

116 Gebės tinkamai atlikti repertuarą ir 
atstovauti Juliaus Janonio 
gimnazijai Dainų šventėje Vilniuje.
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Giedriaus Kuprevičiaus, eilės Kazio 
Sajos

16. GIEDU DAINELĘ Muzika Andriaus
Kulikausko, eilės Antano 
Baranausko

17. DĖL TOS DAINOS Muzika Laimio 
Vilkončiaus, eilės Justino 
Marcinkevičiaus

18. MANO KRAŠTAS Muzika Gyčio 
Paškevičiaus, eilės Erikos Drungytės

V SKYRIUS
PROGRAMOS SĖKMES KRITERIJAI 

Baigę kryptingo muzikinio ugdymo programą mokiniai  bus įgiję bendrąsias ir muzikines
kompetencijas  bei įtvirtinę muzikinės  kalbos,  ansamblinio,  chorinio,  instrumentinio muzikavimo
įgūdžius, kurie įgalins aktyviau dalyvauti visuomenės muzikiniame gyvenime, koncertuoti, suvokti
ir išreikšti save.

Programos rengėja Milda Sinickienė, ugdymo skyriaus vedėja

______________________

SUDERINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėja

Edita Minkuvienė
2022-  
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