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PRATARMĖ

Pereinant nuo reprodukcinio, t. y. orientuoto į žinių teikimą ir muzikinių įgūdžių for-
mavimą, prie mokinio veikla ir kūrybinių galių plėtra grįsto muzikinio ugdymo Lietuvos 
muzikos mokymo praktikoje ryškėja problema – mokyklose vis dar dėmesys teikiamas 
pasyviam mokinio dalyvavimui ugdymo procese, daugeliu atvejų išlieka mokytojo vaidmens 
dominantė, stokojama į mokinio individualumą ir kūrybinių galių plėtrą nukreiptų mokymo 
metodų įvairovės, kūrybinių partnerysčių tarp bendrojo ugdymo mokyklų bei gimnazijų, 
muzikos pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų. Todėl Lietuvos muzikos mokytojų asociacija 
ėmėsi organizuoti ir vykdyti projektą „Muzikuokime, kurkime, džiaukimės“. Projekto metu 
įsigyti muzikavimui ir muzikinei mokinių kūrybai skirti muzikos instrumentai buvo skolinami 
mokykloms, kurių muzikos mokytojai ir mokiniai ne tik išbandė instrumentus, bet ir sukūrė 
jiems kūrinius. Štai tie kūriniai ir yra pateikimai šiame leidinyje. Mokinių ir mokytojų kūrybos 
publikavimas turėtų tapti nuolatiniu, nenutrūkstamu procesu, kurio rezultatai (kūriniai) 
būtų pateikiami Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos tinklalapyje. Tokiu būdu papildyti 
muzikavimo repertuarą galėtų visos Lietuvos muzikos mokytojai.

Knygelė sudaryta iš trijų dalių. Pirmoji „Ritmo apsupty“ – tai kūriniai ritminiams muzikos 
instrumentams. Antrojoje dalyje „Melodijos skambesys” rasite kūrinius ksilofonams ir 
metalofonams. Trečioji dalis skirta skambantiems vamzdžiams. Kiekvienas iš pateiktų kūrinių 
yra išbandytas praktinėje veikloje. Todėl kiekviename jų slypi mokyklos, klasės dvasia. 

Linkime smagaus ir malonaus muzikavimo, kūrybos ir džiaugsmo!

Dėkojame muzikos mokytojams, sutikusiems dalyvauti projekte: 
V. Auglienei, S. Užporaitei, L. Grybauskienei, I. Bertulienei, A. Žiliui  
ir kompozitorei N. Sinkevičiūtei

Laukiame iniciatyvių, kūrybiškų, atvirų naujam patyrimui muzikos mokytojų siūlymų, 
pasidalinimų idėjomis, kartu su mokiniais ar pačių sukurtų kūrinių.

Apsilankykite mūsų tinklalapyje www.lmma.ku.lt  
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RITMO APSUPTY
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MELODIJOS SKAMBESYS
pratimus galima naudoti solfedžio mokymui, groti dūdele ir kitais toniniais instrumentais
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SKAMBANČIŲ VAMZDŽIŲ ŠĖLIONĖS
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