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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“
MUZIKINIS PROJEKTAS „MUZIKOS GARSAI“
Projekto koordinatorius, kvalifikacija: Marytė Savickienė, II vadybinė kategorija.
Projekto kūrybinė darbo grupė:
Vadovė: meninio ugdymo mokytoja Vilma Einikienė.
Sekretorė: aklėtoja Lina Patkaukienė.
Narės: Aida Gedrimienė, Nijolė Medvedeva, Dora Šimkienė, Ilona Rebždienė, Ingrida Butkienė,
Kristina Janavičienė, Loreta Černeckienė, Roma Daukšienė, Ineta Mačiulaitienė.
Projekto problemos aktualumas:
Kad žmogus mylėtų muziką, pirmiausia ją reikia pažinti ir suprasti – tai pradėti vaikystėje, nes
vėlesniame amžiuje tai padaryti sunkiau. Projekte numatoma papildoma veikla, kurioje bus skiriamas
laikas muzikai ir jos pažinimui. Tai būdas pagerinti vaikų nuotaiką ir sukurti sąlygas išlieti kūrybinę
energiją. Be kasdienių muzikinių užsiėmimų ir tradicinių švenčių, vaikams bus suteikiama papildoma
muzikinės raiškos veikla, siejant muziką su kitomis meno rūšimis – šokiu, vaidyba, teatrine veikla,
judesiu, bei muzikos pažinimu, klausantis įvairių gyvos muzikos atlikimo – klasikinės ir liaudiškos
muzikos, instrumentinių bei vokalinių edukacinių pasirodymų.
Projekto vykdymo laikas: 2015-ieji metai (tęstinis).
Projekto tikslas:
Ugdyti vaikų kompetencijas, puoselėjančias dainavimo tradicijas, padedančias ugdyti meninius,
estetinius ir kultūrinius įgūdžius.
Projekto uždaviniai:
1. Skatinti vaikų ir pedagogų muzikinį kūrybiškumą.
2. Aktyvinti individualią vaikų muzikinę raišką.
3. Stiprinti darželio ir šeimos partnerystę, rengiant įvairius edukacinius bei koncertinius
pasirodymus įstaigoje ir mieste.
4. Žadinti vaikų domėjimąsi įvairiomis muzikinės veiklos formomis.
5. Muzikinę raišką sieti su kitomis meninės veiklos rūšimis – šokiu, vaidyba, judesiu, daile.
6. Dalyvauti mieste rengiamuose renginiuose, kurie siekia tokių pat tikslų, kaip projektas „Muzikos
garsai“.

Metodai:
Žaidimai, pokalbiai, pasakojimai, gyvos muzikos klausymas, inscenizavimas, vaidybinės scenos,
improvizacinės užduotys, įvairi muzikinė veikla.
Priemonės:
Įvairūs muzikos instrumentai, vaizdinės, teatrinės priemonės, interaktyvi lenta, magnetofonas.
Projekto dalyviai:
Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas” pedagogai, vaikai, jų tėveliai ir kiti šeimos nariai, įstaigos
bendruomenė, socialiniai partneriai.
Projekto socialiniai partneriai:
Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pedagogai ir mokiniai, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių
namų auklėtiniai, pedagogai, Klaipėdos Žvejų kultūros rūmų kolektyvas „Sidabro gija“, Klaipėdos
vaikų laisvalaikio centras „Draugystė“.
Projekto rezultatai:
Pagerės muzikinės raiškos ugdymosi sąlygos, bus taikomi netradiciniai metodai. Projekto eigoje
pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai bei projekto partneriai glaudžiai bendradarbiaudami skatins vaikų
domėjimąsi muzikine raiška – grojimu, dainos atlikimu, muzikos klausymu. Šventės, pramogos,
edukaciniai renginiai paįvairins ugdomąjį procesą, suteiks vaikams daug džiugių akimirkų, stiprins
darželio ir šeimos partnerystę.
Projekto išliekamoji vertė:
1. Pagerės vaikų, pedagogų, muzikinės raiškos pasiekimai, muzikinis kūrybiškumas.
2. Bus suteiktos teigiamos emocijos projekto dalyviams ir socialiniams partneriam.
3. Dirbant individualiai, ruošiant vaikus festivaliams ir konkursams bus pasiektas geresnis rezultatas,
patobulės vaikų muzikinė raiška, bus reprezentuojamas darželis mieste.
4. Sustiprės darželio ir šeimos partnerystė, rengiant įvairius edukacinius bei koncertinius pasirodymus
įstaigoje ir mieste.
5. Muzikinė raiška bus integruojama į kitas meninės veiklos rūšis – šokį, vaidybą, judesį, dailę.
Dokumentinė medžiaga:
1. Koncertų, edukacinių renginių nuotraukos, konspektai, scenarijai.
2. Metodinės rekomendacijos tėvams ir pedagogams.
Projektui įgyvendinti numatomos lėšos:
Edukaciniams renginiams, išvykoms, ekskursijoms, kanceliarinėms priemonėms, koncertinių
pasirodymų organizavimui, nuotraukoms. Iš viso 50.00 eurų.

