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Integruotos technologijų – muzikos pamokos planas 

 

Klasė: 5. 

Data: 2021-11-23 

Pamoką vedė: Gedeminas Pečiulis, Jolita Valutienė. 

Idėja: neskubėk pirkti instrumento – jį gali pasidaryti pats ir vėliau juo groti muzikos pamokose.  

Pamokos tema: ,,Pasigamink instrumentą ir pagrok“ 

Pamokos tikslas: pasigaminti mokymosi priemonę – ritminį perkusinį instrumentą – pliauškutį, juo 

išmokti pagroti ir improvizuoti ritminėse pratybose. 

Išankstinis pasiruošimas: praktinis darbas technologijų pamokose vyko tris pamokas. Kiekvienas 

mokinys gamino muzikos instrumentą – pliauškutį. Iš medienos pjaustė ,,rankytes“, jas šlifavo, 

išgręžė skylutes. 

Integruotos pamokos uždaviniai:  

• Pabaigs gaminti ritminį perkusinį instrumentą – pliauškutį;  

• Grojant instrumentu atskleis išgavimo bei tembrinius niuansus, t.y. išmoks juo groti.  

• Gros įvairius ritmus bei patys sukurs bent vieną muzikinę ritminę kompoziciją.  

 

Pamokos etapai, 

laikas 

Mokytojo veikla  

 

Mokinio veikla Metodai, darbo 

formos 
Organizacinė 

dalis. 

Mokinių 

motyvacija. 

2 min. 

Pamokos tikslų, 

uždavinių pateikimas 

skaidrėse, vertinimo 

kriterijai. 

Padeda išsikelti pamokos uždavinius. Diskusija 

Praeitų 3 

praktinių pamokų 

aptarimas. 

8 min. 

Technologijų 

mokytojas 

apibendrina, užduoda 

klausimus refleksijai  

Pagamintų muzikos instrumentų 

baigiamieji darbai:,,rankyčių“ 

sujungimas-surišimas juostele, 

pliauškučių pristatymas. Mokiniai 

džiaugėsi pagamintais instrumentais. 

Aptarimas, 

diskusija 

Pagrindinė 

pamokos dalis. 

30 min. 

Muzikos mokytoja 

supažindina su 

pagaminto instrumento 

ypatumais. 

Pažintis su instrumentų klasifikacija, jų 

skambesiu. Mokiniai demonstruoja, kaip 

pliauškučiu išgauti kuo kokybiškesnį 

garsą. Pliauškučiu muša į delną, į koją, į 

orą, ieško tinkamiausio garso tembro. 

Aiškinimas,  

praktinė veikla 

 Klausimai žinių 

pakartojimui 

Prisimena, kas yra ritmas, aplink save 

randa ritmo pavyzdžių. Pakartoja 

aštuntinių ir ketvirtinių natų vertes. 

Pakartojimas 

Ritminės pratybos. 

 

Aktyvūs ritminio 

atlikimo būdai: 

1. Aidas.  

 

2. Klausimų – 

atsakymų pratybos. 

Atlieka pratybas.  

 

Mokytoja užduoda ritminį pratimą, o 

mokiniai atkartoja.  

Mokinys ritminį pratimą užduoda draugui. 

 

Praktinė individuali 

veikla, darbas 

porose 

 

 

 



3. Ritmavimas 

pateiktomis natų 

vertėmis (Youtube 

vaizdo įrašai). 

4. Improvizacinė 

kūrybinė užduotis. 

Mokytoja padeda 

taikyti nurodytas 

mokymosi groti 

strategijas 

Atlieka instrumentinius pritarimus, 

skambant populiariausiems kūriniams  

 

 

Kuria savarankiškai ir porose ritminį 

pritarimą polkutei. Mokiniai sukūrė ir 

pagrojo muzikines kompozicijas. 

,,Radeckio maršas“ 

,,Kamanės 

skridimas“,  

,,Klap klap“ 

 

,,Tancius“ 

 

Grįžtamasis ryšys. 

Refleksija. 

Įsivertinimas. 

 

5 min. 

Abu mokytojai 

apibendrina, ar 

pamokos metu 

buvo įvykdyti 

uždaviniai ir 

pasiektas tikslas, 

aptaria ir įvertina 

mokinių veiklą. 

Mokiniai aptarė veiklą, įsivertino, ką 

išmoko, kas patiko, kur pritaikys įgytas 

žinias... 

Aptarimas, 

apibendrinimas,  

įsivertinimas, 

įvertinimas 

pažymiais. 
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