
PATVIRTINT 

Kupiškio meno mokyklos  

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. 

įsakymo Nr. U-11 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA 

    

BENDROSIOS NUOSTATOS  

Juridinis asmuo  

1. Pavadinimas Kupiškio meno mokykla  

2. Kodas 191777764  

3. Teisinė forma Biudžetinė įstaiga  

4. Buveinės adresas Gedimino g. 46, Kupiškis  

5. Programos rengėjai, jų 

kvalifikacija 

Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė 

ugdymo programoms parengti (mokyklos direktoriaus 

2022 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-26). Darbo 

grupės narių kvalifikacija atitinka Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 48 str. ir mokytojų 

kvalifikacijos apraše nustatytus reikalavimus. 

 

INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ  

Programos kodas Neformaliojo švietimo 

programų registre 

 120100454 
 

6. Programos pavadinimas Parengiamojo muzikinio ugdymo programa.  

7.  Programos kryptis (pažymėkite vieną pagrindinę kryptį)  

x Muzika 

☐ Dailė 

☐ Šokis 

☐ Teatras 

☐ Sportas  

☐ Techninė kūryba 

☐ Turizmas ir kraštotyra 

☐ Gamta, ekologija 

☐ Saugus eismas 

☐ Informacinės technologijos 

☐ Technologijos 

☐ Medijos 

☐ Etnokultūra 

☐ Kalbos 

☐ Pilietiškumas 

☐ Kita (įrašyti).............. 

 

8.  Programos apimtis (val.)  68 val.   

9. Tikslinė amžiaus grupė: 6–7 metų vaikai.  

10. Programos pritaikymas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams: turintiems įvairių 

ugdymosi poreikių mokiniams programa individualizuojama, taikoma įvairesnė meninė 

raiška (mokyklos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-41). 

 

11.  NVŠ programos tikslas: atskleisti ir lavinti vaiko muzikinius gabumus, formuoti grojimo 

įgūdžius, padėti vaikui įgyti muzikinės patirties pradmenis ir padėti mokiniui apsispręsti dėl 

tolesnio mokymosi bei muzikos instrumento pasirinkimo. 

 

12. NVŠ programos uždaviniai: 

 atskleisti mokinių muzikinius gabumus; 

 suteikti pradines muzikos rašto žinias; 

 lavinti dainavimo ir ritmo įgūdžius; 

 ugdyti klausymo įgūdžius; 

 skatinti mokinių emocinius išgyvenimus, lavinti jų muzikinę vaizduotę. 

 

13.  Kompetencijos, kurias patobulins mokiniai (pažymėkite x):  

Kompetencija Metodai, kuriais bus ugdomos kompetencijos Kompetencijų  



vertinimo/įsivertinimo 

dažnis 

x Pažinimo kompetencija 

Pokalbis, diskusijos, demonstravimas, 

pristatymas, priminimai, pateiktis, užduotys, 

apklausos, palyginimas, tyrimas, stebėjimas, 

kitų dalykų integravimas, analizė, vertinimas. 

2 kartus per mokslo 

metus 
 

x Komunikavimo 

kompetencija 

Bendravimas, bendradarbiavimas, 

mokymasis bendradarbiaujant, darbas 

grupėse, refleksija, grįžtamasis ryšys. 

2 kartus per mokslo 

metus  

x Kūrybiškumo 

kompetencija 

Pasirinkimas, atradimas, improvizavimas, 

interpretavimas, kūryba, inicijavimas, 

projektai, vertinimas, analizė. 

2 kartus per mokslo 

metus  

x Pilietinė kompetencija 

Planavimas, pagalba draugui, atlikėjo raiška, 

savanorystė, koncertavimas proginėmis 

datomis. 

2 kartus per mokslo 

metus  

x Socialinė, emocinė ir 

sveikos gyvensenos 

kompetencija 

Stebėjimas, aptarimas, pagalba mokiniui, 

pastangų skatinimas, motyvacijos skatinimas, 

įsivertinimas, savitarpio pagalba, viešas 

pasirodymas. 

2 kartus per mokslo 

metus 
 

x Kultūrinė kompetencija 

 

Demonstravimas, pristatymas, analizavimas, 

palyginimas, stebėjimas. 

2 kartus per mokslo 

metus 
 

14. Programos turinys, metodai, būdai, priemonės, įranga  

Eil. 

Nr. 
Turinys  Metodai, būdai  

Priemonės, 

įranga 

Trukmė 

(akad. val.) 
 

 

Programos turinį sudaro 

muzikinę raišką užtikrinantys 

dalykai – grojimas pasirinktu 

muzikos instrumentų ir muzikos 

rašto pažinimas, dainavimas 

chore. 

Muzikavimo turinio apimtis: 

turimų muzikinės raiškos 

gebėjimų lavinimas ir 

instrumento bei pagrindinių 

garso išgavimo būdų pažinimas, 

taisyklinga laikysena, judesių 

koordinavimas, kvėpavimas, 

intonavimas, ritminis tikslumas. 

Muzikos pažinimo pradmenų 

įsisavinimas – muzikos 

simbolių, kalbos ir rašto 

pažinimas.   

Choro turinio apimtis: 

Vokalinio dainavimo įgūdžių 

formavimas, balso pažinimas 

intonavimas, klausos lavinimas, 

kvėpavimo pagrindų 

įsisavinimas. Chorinių kūrinių 

interpretavimas – nesudėtingų 

chorinių kūrinių formų 

pagrindinių sintaksinių 

elementų, nuotaikos, dinaminio 

Programai įgyvendinti 

skiriamos 2 pamokos 

per savaitę: 1 

instrumento ir muzikos 

rašto pažinimo pamoka 

ir 1 choro pamoka 

(grupinė).  

Mokymo būdas – 

individualios ir grupinės 

pamokos. 

Mokinys gali rinktis ir 

pasirenkamuosius 

dalykus (ansamblį ir 

kt.), kuriuos siūlo 

mokykla pagal 

mokyklos galimybes. 

Individualių dalyko 

pamokų ir valandų 

skaičiaus pasirinkimą 

apsprendžia mokyklos 

galimybės. 

Muzikos 

instrumentai; 

muzikinė 

literatūra; 

muzikiniai 

grotuvai ir 

video 

aparatūra; 

kompiuterinės 

technologijos. 

Nuo 68 val. 

(priklausomai 

nuo mokinių 

pasirinkimo 

ir esamų 

mokyklos 

galimybių) 

 



plano pažinimas.   

Muzikos atlikėjo raiška 

socialinėje kultūrinėje aplinkoje 

– chorinių kūrinių viešas 

atlikimas ir įsivertinimas, 

sceninės patirties pradmenys; 

kūrinių skaičius per mokymosi 

metus – 2–3 skirtingo 

charakterio kūriniai. 

 

  
 

  Iš viso val.: 68  

  


