
Sausio mėnesio veiklos: 

2021 – 01 – 05. Tema: Stilių metamorfozės. Modernusis folkloras. Nagrinėjama stilių 

metamorfozės sąvoka, kai vykdomas esamo muzikinio stiliaus pakeitimas, pereinant iš vienos 

formos į kitą. Tokiu būdu prie lietuvių liaudies dainos pridedami modernios muzikos elementai ir 

folkloro kūriniai derinami su roko muzikos elementais bei instrumentais, elektroninės muzikos 

ritmu (beat) ir erdviniu skambesiu. Klausydamiesi moderniojo folkloro muzikos pavyzdžių, 

mokiniai atlieka lyginamąją analizę, atlikdami kūrinio pjūvį ir atskirdami girdimos muzikos 

elementus bei instrumentus į liaudies muziką ir kitą girdimą muzikos stilių. Toks kūrinio 

nagrinėjimas padeda atskleisti kūrinio kompozicijos formulę, pagal kurią mokiniai patys pabando 

sukurti moderniojo folkloro kompoziciją: pasirinktos lietuvių liaudies dainos vienam posmui 

pritaiko elektroninės muzikos beat`ą (ritmą), prideda tinkančių instrumentų (perkusiniai 

instrumentai tokie kaip šeikeris ar lazdelės ir kiti instrumentai: dambrelis, metalofonas ir pan.).  

Muzikiniai pavyzdžiai:  

1) Atalyja – Saulės ašara 

https://www.youtube.com/watch?v=2VQ4YjaUb1U&ab_channel=atalyja  

2) Donis – Už aukštųjų kalvelių 

https://www.youtube.com/watch?v=5H3GC3YCqpA&ab_channel=paupenas  

3) Žalvarinis – Kadujo 

https://www.youtube.com/watch?v=VgS9slAFCnc&ab_channel=%C5%BDalvarinis  

4) Žalvarinis ir Veronika Povilionienė – Einam tolyn 

https://www.youtube.com/watch?v=1EvTBsbV8Y4&ab_channel=%C5%BDalvarinis  

2021 – 01 – 07. Tema: Dainos mokymasis. Mokomasi daina „Rudens naktis sustojo“ (muzika R. 

Girskytės – Berlovienės, eilės J. Degutytės). Klausomasi originalios dainos versijos:    

https://www.youtube.com/watch?v=OahL0sWN88A&ab_channel=Lietuvosnacionalinisradijasirt

elevizija  

Išrašomi dainos akordai, mokomasi sugroti dainos akompanimentą pianinu. 

2021 – 01 – 12. Tema: Dainos mokymasis. Mokomasi dainos „Rudens naktis sustojo“ vokalo 

partijos, nagrinėjamos dainos frazių pabaigos, jų judėjimas aukštyn ir žemyn. Atliekama teksto 
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analizė, sudėliojami štrichai ir akcentai. Tobulinamas dainos atlikimas kartu su pianino pritarimu. 

Atliekamas dainos įrašymas.  

2021 – 01 – 14. Tema: Dainos, skambėjusios Sausio 13-ąją. Kalbama apie lietuviškas dainas, 

kuriose užkoduota stipri patriotiškumo ir Tautos galia. Klausomasi įrašų ir dainų, skambėjusių 

prieš 30 metų: 

1) Eurika Masytė – Laisvė: 

https://www.youtube.com/watch?v=bN5x2_x8pls&ab_channel=Lietuvospatriotas ; 

2) Vaizdo ir garso medžiaga (prikabinti failai) - Lietuva brangi (muzika Juozo Naujalio, eilės 

Maironio); 

Žiūrima Delfi TV laida „Delfi premjera“, kurios metu pristatoma po 30 metų atgimusi daina „Broli 

neverk“, sukurta ir įrašyta Sausio 13-osios įvykių metu: 

https://www.youtube.com/watch?v=v4zSfJDCRLw&ab_channel=Delfi 

2021 – 01 – 19. Tema: Vilnius lietuvių liaudies dainose. Aptariamos kompaktinėje plokštelėje 

„Vilnius kaip dalno“ įrašytos dainos, kurioje surinktos įvairiausios liaudies dainos (kalendorinės, 

rekrūtų, meilės, vaišių, darbo, vaikų), apdainuojančios mūsų senąją sostinę ir joje verdantį 

gyvenimą. Šioje kompaktinėje plokštelėje lietuvių liaudies dainos pateikiamos netikėtai: netikėti 

sąskambiai, lietuviškų bei kitų tautų autentiškų ir šiuolaikinių elektroninių instrumentų deriniai, 

energingi ritmai ir gražiausių liaudies dainų motyvai. Juos lengvai galima atpažinti džiazo rūbais 

„aprengtoje" baladėje, nuoširdžiame folkmaršo pasakojime, lotynų muzikos ritmais papuoštose 

šokių, tradicinio diksilendo, fussion ar hard-rock kompozicijose. Mokiniai klausosi šių muzikinių 

variacijų pavyzdžių:  

https://www.mic.lt/lt/baze/dziazas/irasu-leidiniai/714/  

Tam, kad palyginti modernųjį variantą su originalu, klausomasi autentiškai atliekamų tų pačių 

lietuvių liaudies dainų: 

1) Ai rūksta, rūksta Vilniaus miestelis 

https://www.youtube.com/watch?v=JynpFBrNozw&ab_channel=IrMiNo  

2) Vaik kur buvai dzieduk mano 

https://www.youtube.com/watch?v=kvr4FKFCn_E&ab_channel=spoksotojas  
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3) Buvo dūda Vilniuj 

https://www.youtube.com/watch?v=ExJf0_EyHCI&ab_channel=Lietuvosnacionaliniskul

t%C5%ABroscentras  

2021 – 01 – 21. Tema: Vilniaus 698 – asis gimtadienis. Sprendžiamas Vilniaus gimtadienio 

testas: https://neakivaizdinisvilnius.lt/vilniaus-gimtadienio-testas-kiek-zinai-apie-sostines-

atsiradima/?fbclid=IwAR1SJDaujeK5y_UO1Mr4zY0VkhH532TFzqW2MgZgiigp9muBx6qh49

PnHUg  

Klausomasi lietuvių autorių ir kompozitorių sukurtų dainų apie Vilniaus miestą:  

1) Grupė „Auditorija H“ – „Daina Vilniui“: 

https://www.youtube.com/watch?v=f73mSjvNWjo&ab_channel=LzuTab  

2) J. Mašanauskas – „Vilniaus stogai“: 

https://www.youtube.com/watch?v=FPQUEVMcBZM&ab_channel=mi%C5%A1kastau

pad%C4%97kos  

3) L. Vilkončius ir R. Jasenka – „Pasakų miestas“: 

https://www.youtube.com/watch?v=LwzOqbx3Y_A&ab_channel=MsShimshima  

4) KARIŪNAS – „Žygis į Vilnių“: 

https://www.youtube.com/watch?v=t3Vx8KGjq6Q&ab_channel=Lietuvosnacionalinisra

dijasirtelevizija  

5) Tomas Augulis – „Atsiduok Vilniui“: 

https://www.youtube.com/watch?v=7jrnZu0REKg&ab_channel=TomasAugulis  

2021 – 01 – 26. Tema: Kartojimas. Vedamos vokalo pratybos diapazono įtvirtinimui. 

Pakartojami išmokti įsidainavimo pratimai, kvėpavimo pratimai. Kartojama visa per pirmą 

pusmetį paruošta vokalinė programa. 

2021 – 01 – 28. Tema: Kartojimas. Pakartojami pirmo pusmečio metu groti instrumentiniai 

kūriniai, pirštuotės, intervalai, alteracijos ženklai. Kartojamos kairės ir dešinės rankos partijos 

atskirai, vėliau sujungiant. Prisimenos kūrybinės užduotys ir jų metu sukurtos muzikinės 

kompozicijos.  
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