
Vasario mėnesio veiklos: 

 

2021 – 02 – 02. Tema: vokalinės programos turinio 

sudarymas. Aptariami pirmojo pusmečio mokinių 

pasiekimai, asmeninė mokinių pažanga. Išskiriamos ir 

vokalinės muzikinės sritys, kuriose mokiniams dar reikėtų 

patobulėti, todėl į tai atsižvelgiant sudaroma antrojo 

pusmečio muzikinė vokalinė programa bei užsiėmimų 

turinys.  

2021 – 02 – 04. Tema: dainos mokymasis. Vasario 16-

osios minėjimui ruošiama atlikėjos GJan daina 

„Meldžiuosi už tave“ (muzika ir žodžiai Gretos Jančytės ir 

Roko Jansono). Išrašomi dainos akordai, nagrinėjamas 

tempas, ritmas, melodija, akordų apvertimai. Su midi 

klaviatūra per muzikos kūrimo programą „Reaper“ 

įrašinėjama pianino partija.  

2021 – 02 – 09. Tema: dainos analizė ir mokymasis. 

Nagrinėjamas dainos „Meldžiuosi už tave“ tekstas, idėja, 

melodiniai vingiai. Aptariami atsikvėpimai dainoje, natos 

dainuojamos arba gerkliniu, arba falsetiniu balsu, dainos 

vystymas nuo ramios pradžios iki kulminacijos vidurinėje 

kūrinio dalyje ir ramaus užbaigimo (tarsi būtų pasakojama 

istorija). Daina dainuojama su originalu, kad lengviau 

įsimintų tekstas ir melodija.  

2021 – 02 – 11. Tema: daina „Meldžiuosi už tave“ 

repetuojama su įrašytu pianino akompanimentu. Po kelių 

sėkmingų bandymų įrašoma ir vokalo partija. 



Kompiuterinės muzikos kūrimo programos „GarageBand“ 

pagalba atliekamasgalutinis dainos įrašymas ir suvedimas.  

2021 – 02 – 18. Tema: instrumentinės programos turinio 

sudarymas. Aptariami pirmojo pusmečio mokinių 

pasiekimai, asmeninė mokinių pažanga. Išskiriamos ir 

instrumentinėss muzikinės sritys, kuriose mokiniams dar 

reikėtų patobulėti, o galbūt išmokti groti kitais 

instrumentais ar susipažinti su jų sandara bei atlikimo 

galimybėmis. Todėl į tai atsižvelgiant sudaroma antrojo 

pusmečio muzikinė instrumentinė programa bei 

užsiėmimų turinys.  

2021 – 02 – 23. Tema: vokalinės pratybos. Nagrinėjami 

žymių pasaulio atlikėjų veido raumenų ir balso stygų 

apšilimo, įsidainavimo pratimai. Aptariami skirtingi 

įsidainavimo būdai, jų charakteriai (staccato, legato, 

crescendo, diminuendo ir pan.). 

Celine Dion: 

https://www.youtube.com/watch?v=AIqUX2QbLGw&ab

_channel=LarryKing 

Christina Aguilera: 

https://www.youtube.com/watch?v=DjZIWw3jvuM&ab_

channel=DanielVestholm  

Nicole Scherzinger: 

https://www.youtube.com/watch?v=CoKd1b8Fxi4&ab_c

hannel=NicoleScherzingerFANS  

2021 – 02 – 25. Tema: registrai. Remiantis praeito 

užsiėmimo medžiaga ir užduotimi, nagrinėjamas atlikėjų 

įsidainavimo pratimų tempas, ritmas, harmoninis 

https://www.youtube.com/watch?v=AIqUX2QbLGw&ab_channel=LarryKing
https://www.youtube.com/watch?v=AIqUX2QbLGw&ab_channel=LarryKing
https://www.youtube.com/watch?v=DjZIWw3jvuM&ab_channel=DanielVestholm
https://www.youtube.com/watch?v=DjZIWw3jvuM&ab_channel=DanielVestholm
https://www.youtube.com/watch?v=CoKd1b8Fxi4&ab_channel=NicoleScherzingerFANS
https://www.youtube.com/watch?v=CoKd1b8Fxi4&ab_channel=NicoleScherzingerFANS


išdėstymas, intervalai. Išsiaiškinamos ir aptariamos 

kiekvieno atlikėjo vokalinės gerklinio balso ir falsetinio 

balso galimybės (diapazonas). Ši analizė siejama su jau 

anksčiau išmoktais pianino ar fortepijono klaviatūros 

registrais ir raidiniais natų pavadinimais.  

 


