
 

ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLA 

ANKSTYVOJO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos (toliau – programos) paskirtis – per saviraiškos 

poreikį atskleisti ir ugdyti prigimtinį muzikalumą. 

2. Programos kodas – 120100429.  

3. Programos trukmė – 1 metai. 

4. Programai įgyvendinti rekomenduojama mokymosi aplinka: grupinių užsiėmimų kabinetai. 

5. Mokymo ir mokymosi priemonės: fortepijonas arba pianinas, garso klausymosi įranga, 

ritminiai instrumentai, piešimo lenta ir kt. 

6. Programos dalyviai – 4 – 6 metų vaikai, norintys tenkinti saviraiškos poreikius. 

7. Programa sudaroma, atsižvelgiant į vaikų amžių, brandą bei tėvų pageidavimus. 

8. Programos suderinamos skyriuose ir tvirtinamos mokyklos direktoriaus. 

9. Programos konkretizuojamos rengiant kiekvienos amžiaus grupės ugdymo programą. 

 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, METODAI 

 

10. Programos tikslas – sudaryti muzikinio ugdymosi sąlygas 4 – 6 metų vaikams, norintiems 

lavinti prigimtinius meninius – muzikinius, pažintinius gebėjimus. 

11. Programos uždaviniai: 

10.1.   skatinti muzikalumą, kūrybiškumą, ugdyti įvairius gebėjimus; 

10.2.   formuoti muzikavimo įgūdžius, skatinant individualų ir kolektyvinį muzikavimą; 

10.3.   skatinti domėjimąsi muzikine kultūra. 

12. Metodai: demonstravimas, imitavimas, ritminės improvizacijos, žaidybiniai, šokio judesio 

elementų taikymas muzikoje ir kt. 

 

III. PROGRAMOS TURINYS 

 

13. Programos turinį sudaro: 

12.1. integruotas muzikinis ugdymas;  

12.2. muzikavimas (gali būti skiriamas tik 6 metų vaikams). 

14. Integruoto muzikinio ugdymo paskirtis – ugdyti prigimtinius muzikinius, pažintinius vaiko 

savirealizacijos poreikius. 

15. Integruotas muzikinis ugdymas apima šias veiklos sritis: 

14.1. dainavimas; 

14.2. ritmika; 

14.3. grojimas vaikiškais muzikos instrumentais; 

14.4. muzikos klausymas; 

14.5. improvizacija ir kūryba. 

16. Muzikavimo paskirtis – supažindinti su muzikos instrumentais. 

17. Muzikuoti galima fortepijonu, akordeonu, smuiku, violončele, gitara, kanklėmis, lumzdeliu,       

mediniais ir variniais pučiamaisiais, elektroniniais instrumentais, dainuoti. 

18. Muzikavimas apima šias veiklos sritis: 

17.1. supažindinimas su instrumentu; 

17.2. muzikavimo įgūdžių pradmenų suteikimas; 



17.3. muzikinės kalbos suvokimo ugdymas. 

19. Programos turinys konkretizuojamas rengiant ugdymo programą. 

 

IV. VERTINIMAS 

 

20. Pasiekimai ir pažanga vertinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintais teisės aktais, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. 

21. Mokykla priima sprendimus dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir pasiekimų 

vertinimo baigus programą ar jos dalį, vertinimo laiko. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Programą baigusiems išduodama mokyklos nustatyto pavyzdžio pažymėjimas. Pažymėjime 

nurodoma mokymosi trukmė, programos pavadinimas, apimtis. 

 

___________________________________________ 

 
 

 

 


