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VILNIAUS „ĄŽUOLIUKO“ MUZIKOS MOKYKLOS 

       

ANKSTYVOJO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos pavadinimas – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla ( toliau- Mokykla). 

2. Mokyklos kodas 191662751. 

3. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

4. Mokyklos savininkė  Vilniaus miesto savivaldybė. 

5. Mokyklos adresas Gedimino pr. 15A, LT- 01103,Vilnius. 

6. Mokyklos grupė -  neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokykla. 

7. Mokymosi formos: 

7.1. grupinio mokymosi; 

8. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos neformaliojo švietimo programos rengėjas ir 

vykdytojas – Vilniaus „Ąžuoliuko muzikos“ mokykla. 

9. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa - neformaliojo švietimo programa, skirta 5-6 metų 

amžiaus berniukams, suteikianti galimybę ugdyti vaikų muzikinius gebėjimus, lavinanti jų 

prigimtines menines galias ir kūrybinius gebėjimus. Mokymo programą sudaro chorinio 

dainavimo ir ritmikos pažinimo pagrindai. 

                           

ANKSTYVOJO MUZIKINIO  UGDYMO 

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITUS 

 

        10. Programos paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir užtikrinti visapusišką 

muzikinį ugdymą bei suteikti vokalinio muzikavimo patirtį. 

11.  Programos tikslas – puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, atskleisti ir lavinti 

vaiko muzikinius gebėjimus: muzikinę klausa, ritmo pojūtį, muzikinę atmintį, ugdyti muzikos 

suvokimą. 

        12. Programos uždaviniai: 

        12.1. Organizuoti kompleksinį vaiko ugdymą; 

        12.2. Lavinti vaiko sensorinius gebėjimus, muzikos garso aukščio, trukmės, stiprumo, tembro     

suvokimą; 

       12.3. Lavinti taisyklingos tarties ir pradinius dainavimo įgūdžius, ugdyti klausymo įgūdžius;  

        13. Veiklos sritys: 

        13.1. balso lavinimo pratimai; 

        13.2. intonacinio žodyno formavimas; 



        13.3. atlikėjo raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje; 

        13.4. lietuvių liaudies dainų atlikimas; 

        13.5. ritmo pratybos; 

        14.  Programos  trukmė – 1-2 metai. 

        15.  Mokymas: 

        15.1. jungtinė choro repeticija  – 1 val. per savaitę; 

        15.2. mokymąsi grupėje ( iki 15 mokinių) – 2 val. per savaitę; 

        16. Ritmikos mokymas 1 val. per savaitę - Formuojami ritmavimo  įgūdžiai. 

 

 

   17.       

 

Mokomieji dalykas 

 

Užsiėmimo 

forma 

                   5-6 metų 

chorinio dainavimo 

pažinimas 

2 Grupinė pamoka 

Jungtinė choro repeticija 1 Grupinė pamoka 

Ritmika 1 Grupinė pamoka 

Viso valandų skaičius 4  

 

 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

 18. Mokinių ugdymo pažangai vertinti rekomenduojama taikyti ir derinti šiuos vertinimo 

metodus: formuojamąjį ir apibendrinamąjį. Vertinimo rezultatų fiksavimas: žodinis ir raštu 

elektroniniame dienyne.  

Atsiskaitymo forma - koncertai.  

Mokinių, baigusių ankstyvojo mokymo programą ir stojančiųjų į 1 klasę, vertinami muzikiniai 

gebėjimai.  
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