
Muzikos metinių projektų temos 2015 – 2016 m. 
 
 

Tema Temos paaiškinimas 
Kelionė stilistinių epochų 
keliais 

Mokinio veikla ir turinys: 
 
I etapas (rugsėjis, spalis, lapkritis). Teorinės 
medžiagos rinkimas ir analizavimas: 

• Stilistinių epochų bei muzikos kūrinių 
bruožų atpažinimas. 

• Senovės ir viduramžių muzika. 
• Renesanso ir baroko muzikiniai ypatumai. 
• Klasicizmo genijai. 
• Romantizmo stiliaus charakteristika. 

 
II etapas (gruodis, sausis, vasaris): muzikos 
klausymas, grojimas, kūryba: 

• Įvairios stilistikos kūrinių atlikimo ypatybės, 
demonstravimas arba  ieškojimas 
iliustruojančių pavyzdžių iš profesionalių 
atlikėjų repertuaro. 

• Aktyvus muzikos klausymas. 
• Muzikavimas bei ritminio pritarimo kūrimas. 

Muzikinių kūrinių atlikimas fleita, pianinu, 
ritminiais instrumentais (pvz.: XVI a šokiai 
,,Pavana“, ,,Galjarda“). 

• Ritminio instrumento kūrimas. 
 
III etapas (kovas, balandis, gegužė): atsiskaitymo 
forma – tiriamasis darbas: 

• Pasirinktos stilistikos ir apibrėžtos apimties 
dainos (pvz.: repas, dainuojamoji poezija ir 
pan.) kū rimas, naudojant kompiuterines 
muzikines programas ir įvairias 
moderniosios muzikos kūrimo technikas. 

• Kūrybiniai darbai. 
• Projekto pristatymas. 

 
Šaltiniai: 

• T. Siitan ,,Vakarų šalių muzikos istorija“ 
(2002),  

• Trumpa vakarų muzikos istorija (2002),  
• Š. Nakas ,,Šiuolaikinė muzika“ (2001),  
• V. Gerulaitis ,,Muzikos stilių raida“,  
• YouTube, Google ir kt. 

Muzika kino filmams 
 

Mokinio veikla ir turinys: 
 



I etapas – teorinės medžiagos rinkimas ir 
analizavimas (rugsėjis, spalis, lapkritis): 

• Kino atsiradimas, ankstyvasis nebylusis 
kinas ir C. Chaplinas. 

• Pirmieji filmai su dainom ir sinchronizuotais 
dialogais. 

• Holivudo studija ,,Warner Bros“ ir garso 
takeliai. 

• Newmanų dinastija. 
• Animaciniai garso takeliai. W. Disnėjus. 

 
II etapas – teoriniai ir kūrybiniai darbai: 

• Filmų peržiūra, 
• Pasirinkto filmo (pvz.: ,,Haris Poteris“, 

,,Žvaigždžių karai“ ir kt.) detali apžvalga. 
• Lietuviškų filmų garso takeliai. (pvz.: ,,Tada 

Blinda“ ir kt.). 
 
III etapas – atsiskaitymo forma: 

• Savo mini filmo garso takelio kūrimas, 
pritaikant pačias įvairiausias priemones. 
Įrašyti į CD arba parinkti ir sumontuoti 
nebyliojo filmo ,,Liūto narvas“ scenos su C. 
Chaplinu garso takelį. 

• Vaizdinės medžiagos tvarkymas. 
• Projekto pristatymas. 

 
Šaltiniai: 

• YouTube, Google ir kt. 
Romantika lietuvių liaudies 
jaunimo ir meilės dainose 
 

Mokinio veikla ir turinys: 
 
I etapas – teorinės  medžiagos rinkimas ir 
analizavimas (ruduo): 

• Romantizmo epochos bruožai. Muzikos 
kalba, formos, išraiška ir temos. 

• Romantizmas Lietuvoje. 
• Romantizmas lietuvių liaudies dainose. 
• Dainos žanras ir struktūra. 
• Romantinė eiliuota kūryba. 

 
II etapas: 

• Surinkti lietuvių liaudies dainas, analizuoti 
jų tautiškumą ir simboliką. 

• Lietuvių liaudies jaunimo ir meilės dainų 
klausymas, lyginimas. 

• Koncertų lankymas. 
• Dainų mokymasis. 
• Vokalinė specifika atliekant lietuvių liaudies 

dainas, įgūdžių lavinimas. 



• Samprotavimas arba minčių lietus apie 
romantiką gyvenime. 

 
 
III etapas – kūrybinis: 

• Parinkti kūrinį viešam pasirodymui arba 
sukurti dainą  meilės tema ir pritaikyti 
akompanimento stilių: ritminio, arpeggio 
boso, rokenrolo, bliuzo ir kt. Galutinį dainos 
variantą užrašyti į partitūrą.  

• Aptariami koncerto kriterijai, sudaroma 
pasirodymo programa. 

• Dainos (pvz.: ,,Pasakyk, mergele“) 
koncertinis atlikimas. 

 
Šaltiniai:  

• YouTube, Google ir kt.  
• Lietuvių liaudies dainynas. 

Džiazo kerai Mokinio veikla ir turinys: 
 
I etapas (ruduo): 

• Kas yra džiazas. Afroamerikietiškos muzikos 
kilmė. 

• Juodaodžių muzikos atlikimo ypatumai. 
• Džiazo atsiradimas. Gospelai, spiričuelai, 

bliuzai. 
 
II etapas (žiema): 

• Dž. Geršvinas. Opera ,,Porgis ir Besė“, 
,,Žydroji rapsodija“. 

• Tradicinis džiazas. Regtaimas, S. Joplinas. 
• Naujojo Orleano stilius. Diksilendai. 
• Čikagos Naujojo Orleano stilius. L. 

Armstrongas. 
• Svingas. Dainininkė B. Smit. 
• Bigbendas. 
• Modernusis džiazas. Bibopas. Ch. Parkeris, 

D. Gillespie. 
• Vėsusis džiazas. M. Davisas. Hardbopas. 

 
III etapas (pavasaris). Atsiskaitymo forma: 

• Laisvasis džiazas ir avangardinė muzika. 
• Dabarties džiazas. Džiazrokas. 
• Džiazas Lietuvoje. 
• Improvizacija. 
• Projekto pristatymas. 

 
Šaltiniai:  

• Džiazo istorija (2001),  



• L.Rimša ,,Džiazo improvizacijos pagrindai“ 
(2005),  

• YouTube, Google ir kt. 
Modernioji muzika. 
Muzikinis avangardas 
(Rekomenduojama 11-12 
klasių moksleiviams) 

Mokinio veikla ir turinys: 
 
I etapas (ruduo): 

• Kas yra šiuolaikinė muzika. Modernumas ir 
konservatyvumas. 

• Modernizmo pradžia. Mahlerio simfonijos. 
• Impresionizmas. K. A. Debiusi ir M. Ravelio 

orkestro spalvos. 
• Ekspresionizmas. A. Schonbergo ,,Mėnulio 

Pjero“. 
• Neoklasicizmas. D. Mijo ,,Skaramušas“. 

 
II etapas: 

• Muzikinis avangardas. Aleatorika, 
sonoristika. Pendereckio klasteriai. 

• Grafinė, intuityvioji muzika 
• Minimalizmas. P. Glass, S. Reich. 
• Postmodernizmas. 
• Elektroninė ir konkrečioji muzika. 

Elektroniniai muzikos instrumentai. 
Termenvoksas ir jo pasekėjai. 

• Projekto aprašas. 
 
III etapas : 

• Kūrybinės ir interpretacinės užduotys. 
• Palyginti C. Debussy preliudo ,,Atspindžiai 

vandenyje“ ir M. Ravelio fortepijoninio 
ciklo ,,Atspindžiai“ pirmosios dalies 
muzikinę kalbą ir kuriamą meninį įspūdį. 
Pasidalyti mintimis su draugu; papildyti 
vienas kitą ir pateikti bendrą pristatymą. 

• Sukurti futuristinę dainą pagal K. Binkio 
eilėrščio ,,Visai pasiutęs“ 1 dalį. Naudoti 
futuristinės muzikos išraiškos priemones. 

• Projekto pristatymas.  
 
Šaltiniai:  

• B. R. Hanning,  
• Menų pažinimas 2 d., 
•  Trumpa Vakarų muzikos istorija,  
• E. Balčytis,  
• muzikos vadovėlis 10 klasei,  
• Google ir kt. 

Magiškas operos pasaulis Mokinio veikla ir tuinys: 
 
I etapas: 



• Operos žanro gimimas ir raida Italijoje. 
• Operos numeriai. 
• Operos reforma. 
• Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 

istorija.  
 
II etapas: 

• Opera Lietuvoje. 
• Operos solistai garsinantys Lietuvą. V. 

Urmanavičiūtė  Urmana. 
• Gražiausios pasaulio operų arijos. 

 
III etapas. Kuriame ir improvizuojame: 

• Pasiklausyti rečitatyvų iš J. Gaižausko 
operos ,,Buratinas“. Pasiskirstyti rolėmis ir 
improvizuojant atlikti ištrauką rečitatyvo 
stiliumi. 

• Projekto pristatymas. 
 
 
Šaltiniai:  

• Menų pažinimas 1 dalis,  
• Google ir YouTube ir kt. 

Lietuva – dainų šalis 
 

Mokinio veikla ir turinys: 
 
I etapas: 

• Kodėl reikia liaudies dainų.  
• Truputis istorijos. 
• Apie dainų melodijas. 
• Lietuvos kraštų dainos. Dzūkų dainos.  
• Suvalkiečių, žemaičių ir aukštaičių dainos. 

 
II etapas: 

• Apie ką lietuviai dainavo. Lopšinės, vaikų ir 
ganymo dainos. 

• Žaidimai, rateliai ir šokiai. 
• Šeimos ir darbo dainos 
• Jaunimo ir meilės dainos. Vestuvinės dainos. 
• Vaišių ir humoristinės dainos. Kalendorinės 

dainos. 
• Istorinės ir kovos už laisvę dainos. 

 
Veiklos sritis ir gebėjimai:  
muzikinė raiška (pagroti, padainuoti), muzikos kūrinių klausymas, 
apibūdinimas ir vertinimas (klausant muzikos atpažinti ir nusakyti 
vienam ar kitam stiliui būdingus bruožus), muzikinis pažinimas 
socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje (suprasti muziką įvairiuose 



kontekstuose – paaiškinti, kokią vietą visuomenės gyvenime užima 
muzika aptartame laikotarpyje). 
 
Tikslas: 
suteikti kiekvienam mokiniui kultūrinio sąmoningumo ir muzikinės 
kompetencijos pagrindus, ugdyti emocingą ir kūrybingą asmenybę, 
norinčią ir gebančią įvairiomis formomis dalyvauti muzikiniame 
gyvenime, muzika praturtinti savo asmeninį gyvenimą. Supažindinti su 
lietuvių liaudies jaunimo ir meilės dainomis ir jų žanrais, improvizacijos 
menu – džiazu, stebuklingu operos pasauliu. Siekti kūrybos originalumo, 
tobulinti savo muzikinius gebėjimus, ugdyti iniciatyvumą ieškant savo 
muzikinės raiškos galimybių. 
 


