
 
Europos muzikos diena mokykloje 

2023 m. kovo 15 d.  

12:00–12:30 
 

Europos muzikinio ugdymo asociacija kviečia mokinius, mokytojus, tėvelius, muzikos 

eduktorius, muzikus ir visus draugus kartu švęsti Europos muzikos dieną mokykloje! 

Prisijunk ir Tu – grok, priešk, klausyk, diskutuok, dalinkis muzika su visa Europa!  
  

EuDaMuS-2023 tema 

“Būti muzikoje” 
 

Veiklos: 

1. Daina „Music in me“ – džiaugsminga rondo formos daina.  

DAINOS ATLIKIMAS: Dainuokite A dalį akompanuodami kūno perkusija, B, C, D dalis – 

kurkite, muzikuokite, improvizuokite. Bendram dainos atlikimui naudokite parengtą 

akompanimento garso įrašą. Dainą atlikti galima su klase, mokinių kolektyvu, įvairiose 

sudėtyse.  

Dainos atlikimui parengta medžiaga:  

- „Music in me“ video atlikimui kūno perkusija 

- „Music in me“ natos. 

Atsižvelgiant į mokinių amžių, gebėjimus pasirinkite bet kurį vieną iš atlikimo variantų: 

- Version 1: ABA 

- Version 2: ABACA 

- Version 3: ABACADA 

DAINOS PATEIKIMAS.  

Dainos atlikimą nufilmuokite ir video nuorodą iki 2023 m. vasario 15 d. įkelkite į šią 

registracijos formą: https://forms.gle/KQePHuQRmYuUvRc28  

Video būtina nurodyti mokyklos pavadinimą ir šalį, pvz. Klaipeda Vydūnas Gymnasium, 

Lithuania. 

Video reikalavimai. Filmuoti patartina mokyklos aplinkoje, atsakingai įvertinant vaizdo ir garso 

kokybę. Atkreipkite dėmesį, jog filmuojant telefonu būtina telefoną laikyti horizontaliai! 

Nufilmavus būtina peržiūrėti ir įsivertinti vaizdo, garso, pritarimo ir vokalo balansą ir tik tuomet 

įkelti į registracijos formą.   

Viešinimas: renginio organizatoriai visas video nuorodas skelbs virtualiame dalyvaujančiųjų 

šalių žemėlapyje, kuris bus patalpintas Europos muzikinio ugdymo asociacijos tinklalapyje bei 

išsiųstas visoms dalyvaujančioms įstaigoms.  

 

2. Lietuvoje organizuojame veiklą – muzikinis sveikinimas-šaukinys “Su Europos muzikos 

diena mokykloje!  
Sukurkite trumpą, nuotaikingą, kūrybingą, muzikalų muzikinį sveikinimą, kuriame skambėtų 

žodžiai “Su Europos muzikos diena!” ir laisva mokinių improvizuota ir fiksuota muzikavimo 

https://forms.gle/KQePHuQRmYuUvRc28


dalis. Sveikinimui atlikti naudokite bet kurią muzikavimo formą: dainavimas, grojimas (muzikos 

instrumentais ar kūno perkusija). Svarbu, kad visas sveikinimas būtų ne ilgesnis nei KETURI 

4/4 taktai (1 pav.).  
1 pav. Muzikinio sveikinimo-šaukinio formos pavyzdys 

 
Atlikimą nufilmuokite ir video nuorodą iki 2023 m. vasario 15 d. įkelkite į šią registracijos 

formą: https://forms.gle/KQePHuQRmYuUvRc28  

Muzikiniai sveikinimai bus patalpinti interaktyviame Lietuvos žemėlapyje ir viešinami visoms 

renginyje dalyvaujančioms mokykloms, kad Europos muzikos dienos savaitę galėtumėte kas 

dieną išgirsti ir pamatyti sveikinimus iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių.  

2022 metų šaukinių interaktyvus žemėlapis ČIA  

 

3. EuDaMuS-2023 virtuali piešinių paroda – pieškite, kurkite ir atskleiskite spalvomis šių metų 

temą "Būti muzikoje".  

Lietuvoje organizuojamas respublikinis mokinių piešinių konkursas „Matau muziką“, skirtas 

Europos muzikos dienai mokykloje (eudamus) paminėti. Piešinių konkursui parengti nuostatai, 

vadovaujantis jais parenkite piešinius ir pateikite piešinių konkurso nuostatuose nurodytais 

kontaktais iki 2023 m. vasario 1 d.  

 

4. EuDaMuS 2022 daina „Together“ https://youtu.be/Qcia6p3kyo8. Dainuokite šią dainą ir 2023 

metais! 

 

5. 2023 m. kovo 15 d. virtualiame Europos muzikos dienos mokykloje renginyje prašome turėti 

užrašą LIETUVA ar Lietuvos vėliavą ir laikyti ją matomoje vietoje viso renginio metu.   

 

 

SVARBU!  

Visa Europos muzikos dienos mokykloje medžiaga  

(dainos natos, akompanimentai, mokomasis video, piešinių konkurso nuostatai)  

PATALPINTA ČIA 
 

 

EuDaMuS-2023 and EuDaMuS-2022 informacija pateikiama ČIA: https://eas-

music.org/2022/02/21/european-day-of-music-in-school/ 

IR ČIA: http://www.lmma.eu/  

 

 

https://forms.gle/KQePHuQRmYuUvRc28
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1w9VODBJ2zWn4B7XpmMOpp3vxrvQXjPrM&ll=55.48761761892757%2C23.22936085000002&z=8
https://youtu.be/Qcia6p3kyo8
https://drive.google.com/drive/folders/1AChGnuAfaR0I_7KCZJhXfHBe5b_gf9eN?usp=sharing
https://eas-music.org/2022/02/21/european-day-of-music-in-school/
https://eas-music.org/2022/02/21/european-day-of-music-in-school/
http://www.lmma.eu/

