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Konferencija ,,Pokyčiai mokykloje, įtakojantys mokinių 
pasiekimų gerėjimą" 



Šiuo pranešimu norėtume pasidalinti savo 
atradimais, patirtimi organizuojant mokyklos 
bendruomenę apjungiančius renginius

kai tenka persiorientuoti iš 
kontaktinio ugdymo į nuotolinį.



Prioritetas – vaiko saviraiška. 

Svarbu, kad vaikas savo raiška galėtų pasidalinti platesnėje terpėje: 
➢ klasių grupėse, 
➢ mokyklos bendruomenėje,
➢ už mokyklos ribų.



Renginių plano veiklos:

➢ Kūrybinė laboratorija „Muzikos instrumentų dirbtuvė“
➢ Muzikos pažinimo konkursas „Muzika kitaip“
➢ Muzikinis projektas ,,Vaikai vaikams“ 
➢ Kalėdinis sveikinimas- koncertas mokyklos bendruomenei ,,Nykštukų Klėdos“



Kūrybinė laboratorija ,,Muzikos instrumentų dirbtuvė“

Dalyviai- antrų klasių mokiniai.

Uždaviniai:
• Skatinti domėjimąsi  muzikos instrumentais,  juos pagaminant pačiam;

• Instrumento gamybai pasirinkti antrines žaliavas;

• Suprasti garso atsiradimo bei išgavimo būdus;

• Eksperimentuoti garsu;

• Pristatyti instrumentą, sudominti draugus;

• Skatinti kūrybiškumą.



Rezultatas
Dalyviai, pasitelkdami tėvelių pagalbą 
pagamino 108 muzikos instrumentus: 
mušamieji instrumentai; toniniai mušamieji 
instrumentai; pučiamieji instrumentai; 
linksmiausi ir populiariausi instrumentai-
įvairūs barškučiai; sudėtingų konstrukcijų 
instrumentai- trikampiai, gitaros, ukulelės, 
kanklės. 

Pristatant muzikos instrumentą, pasakojo 
apie pasirinktas žaliavas instrumentui 
pagaminti. Kalbėjo apie garso atsiradimą, nuo 
ko priklauso garso aukštis (o tai jau fizikos 
dėsniai). Savo pagamintu instrumentu 
dalinosi su draugais, mokė juos groti.



Antrokų patyriminis projektas (video)

https://youtu.be/GaZTTp8QgWY




Muzikos pažinimo konkursas „Muzika kitaip“ 

Dalyviai- 2–4 klasių mokiniai be pagilinto ir specialaus paruošimo
(negalėjo dalyvauti muzikos mokyklų, specializuotų klasių, lankantys pagilinto 
muzikinio ugdymo studijas bei būrelius mokiniai). 

Tikslas – populiarinti muzikos dalyką, aktyvinti 2–4 klasių mokinių
muzikinį bei kultūrinį gyvenimą, sudaryti galimybę moksleiviams 
konkuruoti, demonstruojant įgytas žinias muzikos pamokose, atliekant 
konkurso užduotis. 



Nors vertinimo kriterijai buvo griežti, tačiau mokiniams šis konkursas 
buvo įdomus ir naudingas, nes didžioji dalis užduočių buvo pateikta 
įdomia, žaidybine forma. 

Konkurse reikėjo: 

➢spręsti muzikines lygtis;

➢ įveikti muzikinį kryžiažodį;

➢ atlikti muzikinį sudoku; 

➢perrašyti dailyraščiu pateiktą melodiją.



Muzikinis kryžiažodis yra puikus
žaidimas skirtas panaudoti
turimas muzikines teorines žinias,  
ir skatinantis kitus mokymosi
būdus:

➢ Gerina dėmesį ir susikaupimą,

➢ Moko greito mąstymo,

➢ Moko ieškoti sprendimų,

➢ Gerina žodyną,

➢ Išmoksta naujas sąvokas,

➢ Ugdomas pastabumas.



Sudoku- žaidimas lavinantis loginį, matematinįmąstymą.



Muzikinės lygtys- užduotys integruotos su matematika



Natų dailyraštis



Konkurso akimirkos.



Muzikinis projektas „Vaikai  vaikams“

Dalyviai- pirmų- ketvirtų klasių vaikai, lankantys Klaipėdos 
miesto muzikos mokyklas.

Tikslas- surengti koncertą sudarant galimybę ,,Gilijos“ pr. 
mokyklos vaikams, lankantiems Klaipėdos muzikos mokyklas, 
parodyti  gebėjimus  savo bendraamžiams.

Uždaviniai:
➢ ugdyti jaunųjų atlikėjų bei klausytojų meninį intelektą;
➢ plėtoti atlikimo meno profesinius įgūdžius, kelti mokymosi 

motyvaciją;
➢ skatinti moksleivių saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybinę

iniciatyvą ir tolesnį muzikos profesinį pasirinkimą;
➢ skatinti moksleivių koncertinę veiklą.



Koncerto afiša 



Virtuali koncerto aplinka.

Mokyklos aktų salės scena. Koncerto vedėjas



Koncerto ištraukos (video)

https://youtu.be/Ei3Tz2y-nkQ


Kalėdinis sveikinimas- koncertas mokyklos bendruomenei
,,Nykštukų Kalėdos“

Tikslas- Sutelkti mokyklos bendruomenę, dovanojant jiems gyvos muzikos koncertą.
Sudaryti sąlygas mokiniams išreikšti save koncertinėje veikloje.

Dalyviai- pirmų- ketvirtų klasių vaikai, lankantys ,,Gilijos“ mokyklos neformaliojo 
ugdymo būrelius.



Koncerto ištraukos (video)

https://youtu.be/GWUmdMc7LaE


Kas iš to...

➢Didelis mokyklos bendruomenės susidomėjimas (peržiūros youtube kanale ir 
mokykos svetainėje)

➢Patenkintas vaiko saviraiškos poreikis ( sudarant galimybę rinktis skitringo pobūdžio 
veiklas: kūrybinė, koncertinė, konkursinė.)

➢Būrelius besirenkančių vaikų skaičiaus augimas 

➢Išliekamoji metodinė medžiaga.



Džiugina:
1. Iškilusios abejonės (dėl pandeminės situacijos) nesutrukdė įvykdyti numatytus renginius.

2. Įšmokome naudotis Adobe Premiere, Blender video montavimo ir kūrimo programomis.

3. Sprendžiant iš mokinių ir bendruomenės susidomėjimo, manome, kad renginiai turi ir turės 
tęstinumą.

Trūkumai:
1. Medžiagos parengimas reikalauja didelių laiko sąnaudų.



Norėtume pasiūlyti:

• Leisti sau sau ir kitiems išsikelti nepasiekiamus tikslus ir nebijoti 
nesėkmių;

• Burti bendraminčius, pasiryžusius eksperimentuoti;

• Kiekvienu nauju darbu stebinti save ir kitus.


