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Priemonių įvairovė muzikinėje ikimokyklinuko veikloje
Rūta Budinavičienė
Muzikos mokytoja ekspertė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo mokytoja
Vaiko muzikinė aplinka – tai tas pasaulis, su kuriuo vaikas susiduria darželyje (muzikos salėje, grupėje,
įstaigos renginiuose), namuose (šeimos muzikinių tradicijų puoselėjimas, garsinis technologinis
„triukšmas“), o taip pat ir visuomenėje (įvairūs kultūriniai renginiai, muzikiniai koncertai). Tai aplinka,
kurioje jis gyvena, patiria įspūdžių, įgyja muzikinės patirties. Kartais ši patirtis nėra tokia įvairi ir
vertinga, kokia galėtų būti.
Muzikinio ugdymo teoretikas Edvinas E. Gordonas, atlikęs ilgamečius stebėjimus ir tyrimus, pabrėžia:
kuo anksčiau vaikas susipažįsta su muzikiniu pasauliu, tuo daugiau galimybių jis turi vėliau
mokydamasis. Įgimtų muzikinių gabumų negalime nustatyti net genetiniais tyrimais, bet iki 9 metų
galime daryti įtaką ir padėti juos stipriai paveikti muzikalia aplinka, tikslingu ugdymu bei skatinimu.
Ugdymo(si) aplinka suprantama kaip erdvė, kurioje vaikai būna, ugdosi, bendrauja, kur nuolat kuriasi
tarpusavio santykiai. Tradiciškai įprasta ugdymosi aplinką sieti su mokyklos kultūros vizualia išraiška,
t.y. bendru estetiniu įstaigos vaizdu, ugdymo erdvių, kabinetų, įrenginių, pritaikytų ugdymuisi ir
higienos normoms, ugdymo(si) priemonių gausa, modernumu ir pan. Ugdymosi aplinka taip pat siejama
su ugdymo(si) santykiais, palankaus mokymosi klimato sudarymu, aplinkos emociniu saugumu.
Tinkamos ugdymosi aplinkos kūrimą galima laikyti pedagogo profesinės veiklos komponentu.
Ikimokyklinės įstaigos muzikos salėje ar specialiai skirtoje patalpoje, kurioje pakankamai erdvės
ritmavimo pratyboms ir judesiams, ugdomųjų priemonių grupes galėtume suskirstyti taip: įranga
(vaikams skirtingo aukščio kėdės ar suolai, stelažai ar spintos instrumentams ir priemonėms laikyti),
garso laikmenos ir atkūrimo priemonės (stacionari muzikos aparatūra arba muzikos centras, garso
kolonėlės, fonoteka), muzikos instrumentai (klavišinis muzikos instrumentas, mušamieji ir kiti vaikiški
instrumentai, pasigaminti skambantys daiktai), vaizdinės priemonės (plakatai, nuotraukos, žaidimų
kortelės), informacinės priemonės (kompiuteris, projektorius ir kt.).
Toliau straipsnyje aptarsime fizinės ugdomosios aplinkos kūrimo muzikos salėje būdus, priemones ir
galimybes. Muzikinė fizinė aplinka – tai vaikui prieinami muzikiniai žaislai, muzikos instrumentai, jo
girdimi muzikos įrašai ir muzikavimas.

Muzikos instrumentai, skirti vaikų muzikinei veiklai
Muzikos instrumentas – tai daiktas, sukurtas ar modifikuotas muzikai atlikti. Sukurti daiktai – tai
specialiai įsigyti (pirkti) meistrų daryti muzikos instrumentai. Paprastai jų įstaigoje turime po vieną ar
kelis.
Vaikai susidomi muzikos instrumentais, kai patys gali pačiupti juos ir paliesti, kai patys atranda vieno ar
kito instrumento garsą. Grodami vaikai susipažįsta su įvairiais garso išgavimo būdais – mušimu,
beldimu, pūtimu, braukymu, kratymu ir kt. Grojant lavėja judesių koordinacija, plaštakų bei pirštų
motorika, tembrinė klausa, ugdomas ritmo jausmas. Nuo mažų dienų vaikai mokomi atskirti
muzikavimą nuo triukšmo, atrasti kelis grojimo būdus tuo pačiu instrumentu, groti po vieną ir kartu su
vaikų grupe, akompanuoti, improvizuoti.
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Pedagoginiu požiūriu muzikavimas vertingas tuo, jog vaikai įgyja galimybę kūrybiškai reikštis. Tai
didina jų aktyvumą ir poreikį muzikuoti. Ne visuomet šis pasitenkinimas sukeliamas estetinių emocijų –
tai gali būti žaidimo, pramogos emocijos. Tačiau ir tokio lygio emocijos yra vertingos ir pageidautinos.
Pagrindinis muzikos instrumentas, kuriuo groja muzikos pedagogas, dažniausiai yra pianinas. Taip pat
gali būti sintezatorius, pianola, midi klaviatūra, akordeonas, gitara ir pan.
Daugumai darželinukui pažįstami šie mušamieji muzikos instrumentai:







kuriais beldžiama – lazdelės, kastanjetės, kleketas, terkšlė, tabalas, perkusiniai vamzdžiai;
į kuriuos beldžiama – būgnai;
kratomieji – marakasai, barškučiai (pastaba: galima laikyti prie lūpų kaip mikrofoną, galima
belsti į delną, į kelius, koteliu į grindis, slėpti už nugaros, kelti virš galvos ir kt.), žvangučiai,
tamburinai, tarškalai, lietaus lazda;
kuriais braukiama – brauktės, guiro;
kuriais skambinama - ksilofonai, metalofonai arba atskiros metalofono plokštelės, varpeliai
(pastaba: galima varpeliu moti į orą, pirštu virpinti varpelio „širdelę“, naudoti pagaliuką, laikyti
užspaudus delne ir kt.), trikampiai.

Visi šie instrumentai ypač tinka ikimokyklinukų muzikinei veiklai: su jais galima žaisti ritmo žaidimus,
pritarti dainos įžangai ar instrumentiniam intarpui, akompanuoti šokiui (ypač tinka, kai kuriam nors iš
vaikų nelieka šokio porininko arba vaikas ilgai sirgo ir nespėjo išmokti choreografijos judesių), lėlių
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vaidinimo garsiniam fonui ir pan. Šiais instrumentais galima improvizuoti, kurti naujus grojimo būdus,
nebūtina pažinti natas.

Iš pučiamųjų muzikos instrumentų darželinukas geriausiai yra susipažinęs su molinukais, švilpomis,
lūpinėmis armonikėlėmis, dūdelėmis, vandens švilpukais, šiaudo birbynėmis, pano fleita. Dažniausiai
juos naudojame pavasario muzikinėje veikloje, kai parskrenda svetur peržiemoję paukščiai, laukiama
Velykų šventės ir pasibaigia vaikų viršutinių kvėpavimo takų ligos.

Tokie pedagogai, kaip K. Orfas, E. Ž. Dalkrozas, M. Montesori, S. Suzuki, E. Gordonas, be to, Yamaha
mokykla, E. Velička, V. Krakauskaitė savo mokymo būduose išskiria instrumentinio muzikavimo vietą
bei tolesnę įtaką muzikinio ugdymo procese. Pagrindinis dėmesys jų metodikose tenka improvizacijai,
žaidimui, kūrybai bei ritminiam lavinimui.
Darželinuko muzikinėje veikloje tiktų šie K. Orfo pratimų su muzikos instrumentais modeliai: 1) Aidas.
Šiose improvizacijose pedagogo padainuotai melodijai vaikai kuria kitokį jos grįžimo variantą – keičia
ritmą arba aukštį. 2) Klausimų ir atsakymų pratybos. Pedagogas pateikia muzikinį klausimą, o vaikai
turi sukurti trumpą muzikinį atsakymą į šį klausimą nurodytomis arba vaikų pasirinktomis priemonėmis.
Klausimas visuomet baigiamas dominante, o atsakymas – tonika. 3) Pritarimas dainoms. 4) Stipriųjų
tako dalių pabrėžimas instrumentais. 5) Grojimas instrumentų grupėmis, o ne visiem kartu, taip
įsiklausant į atskirų instrumentų skambesį.
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Žaidimas „Klausimas ir atsakymas“. Vaikai ir pedagogas sėdi ratu. Pedagogas pateikia ritmo ar
melodijos klausimą vaikui iš kairės, pastarasis atsako. Tuomet šis vaikas užduoda klausimą draugui iš
kairės ir t. t. Kiti vaikai tuo metu sekdami ritmą plekšnoja rankomis – groja kūno garsais.
Dauguma vaikų iki 3 metų ypač domisi garsu, garsų išgavimo procesu. Apie lemiamą ankstyvojo
amžiaus periodo reikšmę muzikinių gabumų raidai rašė Z. Kodaly, K. Orfas, E. Ž. Dalkrozas, E.
Gordonas, B. Teplovas, N. Vetlugina ir kt. Lietuvoje ankstyvojo muzikinio ugdymo galimybės tyrinėtos
A.Katinienės, A.Vaičienės, V. Krakauskaitės, E.Veličkos ir kt.
Rusų sociologo, pedagogo ir intelektinės raidos metodo kūrėjo Pavelo V. Tiulenevo įsitikinimu, vaikai
iki 1,5-2 metų turėtų iki valios prisižaisti išgaudami įvairius garsus iš jų aplinkoje esančių daiktų, iš
skirtingo tembro muzikos instrumentų, o vėliau (iki 3 metų) žaisti su tėvais, pedagogais siužetinius
garsų žaidimus, pvz., groti vaizduodami striksintį kiškį, riaumojantį lokį, staugiantį vilką, giedantis
paukštis (pvz., kukuojančią gegutę, kalantį genį ir pan.), kaip šokuoja kiškis ir jį pradeda vytis vilkas ir
pan. Taip skleisis vaiko kūrybiniai gebėjimai.
Ypač naudingą ir Lietuvoje gan plačiai paplitusią metodiką, tinkamą praturtinti lopšelį lankančių vaikų
muzikinę veiklą, sukūrė muzikos pedagogikos profesorius Edvinas E. Gordonas. Jis tyrinėjo muzikos
ugdymo įtaką naujagimiams nuo 1 iki 18 mėnesių bei tų įgūdžių svarbą ir reikšmę nuo 18 mėnesių iki
trejų metų. Metodika siekiama, kad kiekvieno vaiko audialiniai gebėjimai būtų nuosekliai lavinami, nes
muzikiniai gabumai, intelektas, talentas yra įgimti. Klausomi kūriniai turi būti instrumentiniai, nes
vokaliniai nukreipia dėmesį ne į muziką, o į kalbą. Natūralų trumpalaikį vaiko dėmesį patraukia
dinaminiai niuansai ir tembrų kaita. Dainuojant patariama žodžius pakeisti bereikšmiais skiemenimis –
la li da ba bum.
Toliau pateikiami vaikų grupinei veiklai tinkamų žaidimų su daiktais ir muzikinėmis priemonėmis,
naudojamų lopšelį lankančių vaikų muzikinėje veikloje. Dauguma jų perdaryti iš žaidimų, skirtų vaikui
žaisti kartu su suaugusiuoju (mama), į žaidimus, skirtus 10-15 vaikų grupei su dviem suaugusiaisiais
(muzikos pedagogu ir auklėtoja), pasinaudojant knygos „Muzikos žaismas. Ankstyvosios vaikystės
muzikos mokymo programa“ pavyzdžiais.
Žaidimai su pupų maišeliais:
1. „Bėk ir stok“. Pedagogas ir vaikai pasiima po maišelį ir skanduodami žaidimo žodžius juda bet
kuria kryptimi. Sakydami „stop“, visi sustingsta, o sakydami „op“ pašoka vietoje. Kitoje veikloje
sakydami „stop, op“, visi numeta maišelį ant grindų prie savo kojų. Vyresni vaikai gali
sugalvoti, kur žaidžiant gali būti laikomas maišelis (pvz., po pažastim, ant pakaušio, ant
plaštakos ir pan.).
2. „Peliukas“. Kiekvienas vaikas maišelį užsideda ant plaštakos. Vaikai stovėdami judina ranką
tekamaisiais judesiais stengdamiesi, kad maišelis nenukristų ir dainuoja dainelės žodžius.
Baigdami trumpam sustingsta, pastovi tyliai ir kartoja. Kitą kartą dainuodami vaikai mažais
žingsniukais bėgioja ir užbaigdami sustingsta.
3. „Drumbacėlė“. Žaidėjai susėda ratu. Skanduodami lietuvių skaičiuotės žodžius, vaikai ploja
ritmą į ant grindų padėtą maišelį. Plojimai gali būti įvairūs: a) visi takto kirčiai plojami į maišelį
keičiant rankas, b) pirmas kirtis į maišelį, o antras į grindis, c) plojama delnu į maišelį,
skanduojant „cėlė“ maišelis perdedamas prieš draugą dešinėje, skanduojant „micė a...“,
improvizuojama judesiais ir pan.
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Žaidimas „Auksinė žuvelė“. Į saldainių „Tik-tak“ dėžutes įberiame grikių, uždarome ir priklijuojama
spalvoto lipnaus popieriaus atraižėlių taip pasigamindami žuvyčių. Žaidėjai iš krepšelio išsirenka
patikusią žuvytę ir laiko rankose (arba vienoje rankoje). Dainelės pradžioje 4 taktus žuvytėmis visi
beldžia į grindis ir sako „plium“. Dainuodami antrą dainelės dalį vienu skiemeniu (pvz., lia, bur, no, ju,
vu) visi ramiai juda po salę. Atliekami plaukimą imituojantys judesiai. Paskutinius 4 taktus žuvytėmis
vėl beldžia į grindis. Galima žaisti prie batuto. Šiuo atveju visi susėda ratu ir laiko rankose žuvytes,
dainelę pradėdami ir baigdami visi beldžia į batuto viršų, o per dainelės vidurį jas kilnoja aukštyn ir
žemyn. Prieš kartodami dainelę, vaikai padeda žuvytę į šalį ir suploja vadovo grojamą ritmą.
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Kuo mažesni vaikai, tuo mažiau turi
kantrybės, gebėjimo valingai sukaupti dėmesį.
Verta įsigyti modifikuotų daiktų, skirtų
muzikai pritarti, žaidimams, ritmui atlikti. Jų
turėtų pakakti visiems grupės vaikams, t.y.
apie 20 vienetų. Ritmuoti tinka šios
priemonės:
















akmenukai (mums daužtelint
vieną į kitą tiesiame su sugniaužtame delne,
jie skirtingai rezonuoja, grojama vieną laikant
delne, kitu daužtelint smailiu kampu);
kaladėlės (gali būti padarytos iš kalėdinės eglės kamieno, tinka skirtingo dydžio, galima
suskaičiuoti medžio rieves), medinės trinkelės;
vandens buteliukai (į juos galima įmesti spalvotų akmenukų, sukarpytų šiaudelių, sagų,
plastmasinių karoliukų ir pan., kurie sustiprintų garsą);
mediniai šaukštai (gali būti naudojami kaip lazdelės, kaip būgno pagaliukai ir pan.);
pagaliukai, lazdelės (tinka pasidarytos iš bambuko, vyresniems – iš valgyti skirtų kinų lazdelių);
metaliniai dubenėliai (kadangi beldžiant garsas skardus, reikia ieškoti tylesnių grojimo būdų su
pirštais, nagais, kokteilių šiaudeliais, pupų maišeliais, veltiniu aptrauktais pagaliukais ir kt.
būdų);
kramtomos gumos dėžutės, pripildytos žirnių;
dėžutės nuo saldainių „Tik tak“ su grikių kruopom;
„Kinder surprise“ šokolado dėžutės, pripildytos cukraus, ryžių, žirnių;
samteliai iš kūdikiams skirto maistelio indelių (galima naudoti skalbiamųjų miltelių samtelius);
kūdikių maistelio indelių būgneliai;
kriauklės, kokoso ir kitų riešutų kevalai, kankorėžiai (tai vienetiniai „instrumentai“)
pupų maišeliai ir kt.

Kartais ieškant netradicinių grojimo būdų galima gauti labai netikėtą rezultatą. Pavyzdžiui, vietoje
būgnų imant sportinius kamuolius, kūdikio maistelio indelių būgnelius ir medinius šaukštus galima
keliais būdais ritmiškai pritarti šokiui, skambančiai muzikai.
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Ritmo užduotims tinka naudoti skambančius „kūno“ instrumentus – tai garsai, išgauti kūno dalimis:
čepsėjimu lūpomis, švilpimu, trepsėjimu, plojimu, spragsėjimu pirštais, beldimu, pliauškėjimu delnais
per kelius ir pan.
Žaidimai su kūno garsais ritmingai judant ir rimuojant žodžius:
 Egita pegita cūgita mai, judink rankas kaip išmanai,
Egita pegita cūgita mai, judink klubus kaip išmanai,
Egita pegita cūgita mai, judink pečius kaip išmanai,
Egita pegita cūgita mai, judink ausis kaip išmanai.
 Pirštais pirštais bar bar bar, delnais delnais dar dar dar.
Kumščiais kumščiais dun dun dun, o alkūnėm bum bum bum.
Rankom rankom klepu klepu, o kojelėm trepu trepu.
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 Pu pu pu lietus prapliupo,
Pu pu pu lašų kaip pupų.
Pu pu pu , pu pu pu,
Linksma pupai po lapu.

Priemonės, skirtos vaikų muzikinei veiklai
Vaikų muzikinei veiklai turtinti, vaikų improvizacijoms, šokiams, ritminiams žaidimams neretai
naudojamos įvairios priemonės. Jas galima pasidaryti patiems. Tinka ir įsigyti žaislai:
 drugeliai (daromi iš gėlių puošybai skirtų drugelių juos įsmeigiant į ąžuolinius kamštelius);
 gėlės (daromos iš kiniškų valgyti skirtų lazdelių, žvangučio ir spalvingos dekoravimo
medžiagos);
 keraminė višta su skyle dugne ir kiaušiniai-barškučiai (tinka Velykų, pavasario žaidimams);
 minkšti pliušiniai žaislai (tinka vaikų žaidinimams);
 Vilkelis (tinka burtams, t.y. vaikams išsiskaičiuoti);
 prisukama žuvytė (tinka dainoms ir žaidimams apie upę, žuvis, ruošiant siurprizus);
 arkliukas (tinka piemenų žaidimams, ritmavimui).

Lietuvių žaidinimai su pliušiniais žaislais (jodinami ant kelių, supami, linguojami, kilnojami,
baksnojami ir kutenami, atliekant „pjovimo“ judesius, žaislai) tinka jauniausiems ikimokyklinukams.
Vyresniems naudingesni žaidinimai be žaislų porose, sustojus vorele (masažuojant draugo nugarą):
 Lapatai, lapatai, jojam jojam, lapatai,
Ant kalniuko, nuo kalniuko, ant kalniuko, nuo kalniuko, br...
 Kėku kėku, veža meška šėkų, per Molinės tiltą du kubilu miltų.
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 Kyko kyko, katė pelę tyko.
 Dili dili bambą per galinį langą.
Pjaus diedukas mešką, duos Jonukui dešrą.
Didelę didelę, mažą mažą.
 Joja joja ponas
Per kukulių tiltą
Su tarbuki miltų.
Tiltas sudrebėjo,
Miltai išbyrėjo. Bir bir bir.
 Upa upa ką čia supa,
Ar čia žirnį, ar čia pupą?
Nei čia žirnį, nei čia pupą,
Tai vaikutį mano supa.
 Bėga zuikis per kopūstus,
Šen žiūri, ten žiūri,
Pakudulkšt, pakudulkšt!
Žaidimai su šofono skarelėm (naudinga žaisti taikant kontrasto principą – greitai ir lėtai, judėti ir
sustoti, dainuoti ir nutilti; melodija gali būti sunkesnė, nei geba pakartoti vaikai):
1. „Skambink varpeliu“. Pedagogas ir vaikai mojuoja skarele ir dainuoja melodiją neutraliu
skiemeniu (pvz., ma, mo, ba, bam, ja, no, ku). Trečiai frazei pasibaigus, pridedami keli vaikų
mėgdžiojimui skirti natų dariniai (skarelėm nemojuoja). Dainuodami frazių pabaigą, visi meta
arba mosteli skarelę į viršų. Galima atlikti atsiklaupus ir, mojuojant skarele aukštyn, šoktelėti į
viršų.
2. „Svajonė“. Pedagogas ir vaikai pasiima po dvi skareles, judina pečius, nugarą, klubus, rankas
sėdėdami arba stovėdami ir dainuoja dainelę neutraliu skiemeniu (pvz., ma, mo, ba, bam, ja, no,
ku). Per pauzes visi giliai įkvepia ir pūsteli į skareles.
3. „Žvelki į langą“. Pedagogas ir vaikai laiko po skarelę, juda visu kūnu „tekamaisiais“ (sunkiais
ar lengvais, greitais ar lėtais) judesiais ir dainuoja dainelės žodžius. Kai dainuoja „Rodyk, pūski,
meski“, judesius atlieka su skarele.
4. „Balta žiema“. Skarelė laikoma už kampų abiem rankom. Dainuodami visi ramiai vaikšto ir
mojuoja skarele. Dainelės pabaigoje skareles visi pakelia virš galvos (taip „pasislepia“) ir taria
„Baba“. Dainelė kartojama. Žaidimo pabaigoje klausoma linksmos muzikos, skarelė
suspaudžiama į „sniego gniūžtę“ ir metama į viršų.
5. „Kirmėlė“. Skarelės už kampų surišamos į vieną apskritimą. Vaikai sustoja ratu, abiem rankom
laiko už skarelės (arba ilgos virvės) ir ją ritmiškai kelia ir leidžia į viršų, žemyn (abiem rankom
kartu arba atskirai) ir dainuoja.
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Žaidimas „Vabalų orkestras“ su kortelėm. Iš anksto paruošiamos atskirus vabalus ir kitus žolyno
gyventojus vaizduojančios kortelės (pvz., A5 formato laminuoti boružės, bitės, tarakono, uodo, musės,
laumžirgio, vandens čiuožiko, skruzdėlės, žiogo, sraigės, drugelio, slieko ir pan. piešiniai). Kortelės
specialiu kanceliariniu plastilinu pritvirtinamos prie salės durų (arba plakato antros pusės, išrikiuojamos
ant grindų, laikomos vadovo rankose). Vaikai pasiima po dvi lazdeles ir beldžia ritmą (kartoja po 2
kartus) sakydami gyvūno vardą kortelėje: a) kurią rodo vadovas, draugas, b) kai susitariama groti
savarankiškai žiūrint į korteles iš kairės į dešinę ir pan.
Žaidimas „Sodininkas“ su kortelėm. Žaidimas tinka prieš Rasų šventę arba mokantis pažinti
vaistažoles, prieš lietuvių ratelius „Radastėlės vidury“, „Sėjau rūtą“ ir pan. Žaidimas paįvairina balso
tembro žaidimus. Išrenkamas Sodininkas (gali būti pedagogas), vaikai pasirenka po žinomos gėlės
kortelę.
Sodininkas: Man patinka visos gėlės, bet labiausiai Ramunė.
Ramunė: Oi!
Visi: Kas atsitiko?
Ramunė: Įsimylėjau.
Visi: Ką?
Ramunė: Dobilą.
Dobilas: Oi!
Visi: Kas atsitiko?.. (Toliau žaidžiama, kol paminimos visos žaidėjų turimos gėlės.)

Darželio muzikos salėje gali kabėti muzikos instrumentus vaizduojantys plakatai, turėtų būti rasta vieta
(pvz., salės durys) veiklos temą papildantiems plakatams, kurie kartkartėm pakeičiami. Dalį tinkamų
plakatų galima rasti plakatų rinkiniuose "Pažinkime gyvūnus" ir "Lietuvių etninė kultūra".
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IKT muzikinėje veikloje
Informacinės komunikacinės technologijos – tai visuma priemonių ir būdų informacijai kaupti, laikyti,
apdoroti, pateikti ir perduoti. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) skverbimasis į kiekvieną
gyvenimo sritį kelia naujų reikalavimų ir švietimo sistemai: mokyklų aprūpinimas technine ir
programine įranga, sparčiojo interneto diegimas, mokytojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių
tobulinimas, informacinių sistemų kūrimas įvairiais lygmenimis ir pan. (Kompiuteriai mokyklose: kiek
ir kaip naudojami?, 2008).
2012 m. Švietimo problemos analizėje teigiama, kad Lietuvos mokyklos, palyginti su EBPO šalių
vidurkiu, yra ypač prastai aprūpintos garso bei vaizdo technika ir mokymuisi skirta kompiuterių
programine įranga. Per ketverius metus padėtis akivaizdžiai pagerėjo. Šiuolaikinių informacinių
komunikacinių technologijų (IKT) taikymas jau nėra naujiena Lietuvos ikimokyklinėse įstaigose: vyksta
pedagogų mokymai, įstaigos aprūpinamos (apsirūpina) kompiuteriais ir kita papildoma įranga, kuriamos
įstaigų interneto svetainės, tvarkoma dokumentacija ir kt.
Vis dėlto darželinukų muzikinėje veikloje muzikos pedagogai retai naudoja IKT. Galbūt dėl to, kad
pirmiausia ši įranga reikalinga administracijai, priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Gal dėl to, kad
darželinukų muzikinė veikla yra labiau orientuota į atlikimą (dainavimą, grojimą muzikos instrumentais,
ritmiką) ir aktyvų muzikinį procesą su visa vaikų grupe. O gal muzikos pedagogams pritrūksta laiko
ieškoti muzikos kūrinių, konvertuoti, įrašyti – tam jie neskiria asmeninio laiko, nėra įgiję pakankamai
IKT įgūdžių, neturi kompiuterio nei darbe, nei namuose ir pan.
Aplinka, kurioje į ugdymo turinį integruota technologija (kompiuteris, skaitytuvas, spausdintuvas,
vaizdo projektorius, telekomunikacijos ir internetas) grindžiama veikla, vadinama technologiškai
turtinga. Mūsų įstaigoje muzikos pedagogo naudojamos šios techninės priemonės: magnetofonas,
kompiuteris (su interneto prieiga), stacionarūs ir mobilūs projektoriai, ekranai, garso kolonėlės,
skaitmeninis fotoaparatas, mobili įkraunama garso kolonėlė su 2 belaidžiais mikrofonais, nešiojamasis
garsiakalbis su mikrofonu, kompaktinės plokštelės diskai su muzikos įrašais, atminties laikmenos. Ypač
pagerėjo renginių ir muzikinių veiklų kokybė lauke, kai įstaiga įsigijo mobiliąją kolonėlę ir garsiakalbį
(žr. nuotr.).
1. Mobilioji garso sistema (350W su USB-MP3/WMA integruotu
grotuvu, 2 belaidžiais mikrofonais ir DV pultu, kaina apie 300
eurų). Tinka renginiams įstaigos kieme, mikrorajono šventėms.

2.Nešiojamasis garsiakalbis su mikrofonu, skirtas gidams,
mokytojams (įkraunamas, USB-MP3, kaina apie 30 eurų). Tinka
vaikų ir pedagogų ekskursijoms, muzikinei veiklai patalpoje ir
lauke.
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Internetas – bene svarbiausias informacijos šaltinis šių dienų muzikos mokytojui. Internete galima rasti
ar įsigyti natų, fonogramų, vaizdo ir garso įrašų, straipsnių, nuotraukų, informacijos apie ugdymo
metodus, muzikinius kūrinius ir atlikėjus, koncertų salių repertuarus ir pan. Be to, rodome vaikams
dainų iš You Tube svetainės vaizdo įrašus (pvz., neseniai atsirado Aistės Smilgevičiūtės vaikiškų dainų
rinkinio „Tilidūda“ vaizdo įrašai), etnokultūrinių švenčių įrašus (pvz., „Užgavėnės Rumšiškėse“, „Ei
šnei“, „Atvelykio šventė Plungėje“ ir kt.), švenčių ir koncertų darželyje įrašus (pvz., „Muzika
darželyje“), veiklos temai tinkančias koncertų ištraukas, senosios animacijos filmus ir kt.
Užsienyje labai populiarūs specialiai kūdikiams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams sukurti lavinamieji
filmai iš „Baby Einstein“, „Classical Baby“ serijų. Didžiulis jų privalumas – garso takelyje įrašyti
klasikos „aukso fondo“ muzikos kūriniai, minimali komunikacija, vaizdai ir objektai parinkti iš šio
amžiaus vaikams artimos aplinkos.
Ikimokyklinės įstaigos privalo turėti internetines svetaines. Daugelyje jų galima rasti renginių nuotraukų
galerijas, retai – įvykusių renginių aprašymus, nuotraukų komentarus. Be šventinių renginių nuotraukų,
įstaigos interneto svetainėse gali būti skelbiama ir muzikos mokytojo veiklą atspindinti informacija.
Pavyzdžiui, mūsų įstaigos svetainėje www.volungele.lt galima rasti renginių, teminių savaičių,
projektinės (tarptautinės, respublikinės, miesto ar įstaigos) ir muzikinės veiklos „pėdsakų“ (veiklos
organizavimo planus, nuotraukas, lankstinukus, pateiktis, veiklos analizę ir kt.), straipsnius muzikine
tema, tėvams skirtą „Mamos mokyklą“ su liaudiškais žaidinimais ir mažyliams tinkančiomis dainomis,
vaikų minčių apie muziką, vykusius renginius, šventinių renginių scenarijus ir, žinoma, nuotraukų.
Teigiamą įvaizdį formuoja ir plačias muzikinės sklaidos galimybes teikia antrus metus veikianti įstaigos
svetainė Facebooke.
***
Nors mokslinėje literatūroje nėra vienareikšmio atsakymo, kas yra mokymo(si) aplinka, visi
mokslininkai pabrėžia didžiulį jos vaidmenį kokybiškam mokinių ugdymui(si). Pasak E.E. Gordono,
kuo anksčiau vaikas patenka į turtingą muzikinę aplinką, juo greičiau jo muzikiniai gabumai pradeda
plėtotis.
Mokytojas bendruomenėje yra tas asmuo, kuris tiesiogiai kuria mokymosi aplinką. Siekti šio tikslo jį
įpareigoja nustatyti profesinės kompetencijos gebėjimai. LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio
15 d. įsakyme Nr. ISAK-54 Dėl mokytojo profesijos kompetencijos aprašo patvirtinimo rašoma, kad
mokytojas (be išvardintų kitų) turi būti įgijęs informacinių technologijų taikymo ir ugdymo(si) aplinkų
kūrimo profesines kompetencijas, nuolat profesiškai tobulėti.
Galima pritarti ekspertų nuomonei, kad palankios sąlygos ugdomajai aplinkai įgyvendinti įmanomos tik
tuomet, kai užtikrinami patys svarbiausi komponentai, t.y. pedagogo kūrybiškumas (neatskiriant
kompetentingumo), tėvų sąmoningumas, tarpinstitucinis, asmeninis ir kt. bendradarbiavimas bei
valstybės parama.
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