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NEFORMALIOJO SVIETIMO EDUKACINES PROGRAMOS
,MOKOMES MUZIEJUOSE.

EDUKACINIO UZSITMIMO PLANA.S
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Pavadinimes: "Muzika - kaip Zodis, skaidus, spalva"
Tikslind grup6: 9-12 kalsiq moksleiviai
TrukmO: 2 akademines valandos
Vieta: B. Grincevidiftes memorialinis butas-muziejus o'Beatrid6s namai"; A.

Vienuolio 12 - 1, Vilnius
Rytsys su bendrojo ugdymo programa: 9- 12ld. d6stomos muzikos, kaip kaip meninio ugdymo priemones,
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k titstas - moli
pagrindai, o taip pat emocingos, k[rybingos asmenybes ugdymas.
Todel 5i programa skirta moksleiviq muzikos Zinioms, supratimui ir
gebejimams lavinti. Supa:Zindinant su muzikos rai5ka (dvylikatone
kompozicija, fuga, motetas) - atkreipiamas d6mesys i muzikos rySi su
matematika, o klausantis, apibtdinant ir vertinant parinktus
kompozitoriq (J.S. Bach, G. de Machout, A. Schoenberg, M. K.
Ciurlionis ir k.t.) k0rinius - su daile ir poeziia.

Programos rengimo partneris I Vaiva Jucevidi[te - Bartkevidiend; Lietuvos edukologijos universiteto
Ugdymo mokslq fakulteto Meninio ugdymo katedros doktorante,
mob. telef. nr: 868611335

Edukatorius - lektorius: Renata Tarosaitd - Minkevidiene

UZsi6mimo eiga:

Strukttrra Metodai Priemon6s Turinys
IZANGA
Temos ivardijimas
Sudominimas a) artimas numatytai temai

trumpas pasakojimas
MaZai besidomintiems muzika, klasikine muzika
per dainai suvokiama kaip lengvas pramoginis
Lawas. Sioje edukacineje programoje paZvelgsime

i muzikq kaip i mokslo ir meno sintezg.
Nesieksime edukacin6s programos dalyviams

irodyti, kad tik klasikine muzika yra vefta
ddmesio, bet pabandysime praplesti mokiniq
suvokimq.
Dainavimas - vienas i5 unikaliausiq muzikos
atlikimo b[dq, kuris apjungia k0rejo ir atlikejo
ktirybines mintis, o interpretacijos metu perteikia
atliekamo k0rinio spalvinius niuansus (dainininkes
B. Grincevidirltes pawzdys)
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b)klausimas( piBS[kis Cd garso ira3as Ar( letumete sugroti ar i5dainuoti savo ar savo
kolegos vard4 ne tik garsais, bet ir spalvomis? kaip

Tikslq (uldavinig) skelbimas
arba jq k0limas kartu su
mokiniais.

a) supaZindinimas
b) i5samus paai5kinimas

CD video ir
garso ira5ai

Edukacines programos metu, pateikiami klasikines
muzikos pavyzdLiai bei informacija, kuri pades
atsakyti i klausimus, koki4 viet4 muzikoje uZima
matematika, ar yra svarbus muzikoje Zodis ir koks
yra muzikos ir spalvq rySys.

Motlvacijos kdlimas a) dialogas,
b) vaizdines medZiagos

demonstravimas

Cd video ir
garso fraiai

pateikiama informacija gelbsti lavinant vaizduotg,
siekiant muzikos kflrinius girdeti ne tik garsais, bet
ir matyti juos spalvomis.

Naujos medZiagos pateikimas a)
b)

c)

aiSkinimas,
vaizdines medZiagos
demonstravimas,
tikslingai parinkto
muzikinio ktrinio
klausymasis,
naujq s4vokq
pateikimas ir
paaiSkinimas

Edukaning medliagq sudaro III savaranki5kos
dalys: I d. - "Muzika kaip Zodis", II d. - "Muzika
ir matematika", III -'oMuzika ir spalvos".
I - qiq dali sudaro:

a) i:odlio ir melodijos reik5m6 bei jq
tarpusavio santykis muzikoj e;

b) dainos Zanras irjo vieta liaudies bei
profesionalioje kflryboje.
II - oji dalis:

a) muzika ir matematika Antikos laikais;
b) skaidiai muzikoje - nuo natos iki gamos;
c) XIV *XV a. motetai - logikos pavyzdys;
d) dvylikatone kompozicija;
e) J.S. Bachas ir jo skaidiai;
f) magija muzikos skaidiuose.

III - oji dalis:
a) "spah'q klaviatura";
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.spalvq reik5me kflrejui ir atlikejui;\(
d

1. Kiekvienas edukacines programos dalyvis:
a) "apskaidiuos" savo vardq irji perteiks
spalvomis;
b) ivertins muzikos kfirini spalvotomis kortel6mis

a) apmqstyti pateiktq
medLiagq ir atlikti
uZduoti,

b) atsakyti iklausimq,
c) spalvomis o'ivertinti"

muzikos kflrinio
pavyzdi

poplenus,
gua5as,

teptukas,
pieStukas,
spalvotos
korteles

AMOSIOS INFORMACIJOS VERTINIMAS

Grilimas prie temos
ai5kinimo arba aiSkinimosi,
kad biitq uipildytos spragos.

moksleiviq klausimai

NUMATYMAS
norintiems su tema susipaZinti pladiau, edukacinei
programai pasibaigus, bus iSdalinta muziejaus

spausdintas
literatiiros

Nurodyti papildomus
informacijos aptariama tema
Saltinius


