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VILNIAUS R. RUDAMINOS MENO MOYKLA 
 

TALENTŲ KALEIDOSKOPAS „ONLINE“ 

NUOSTATAI 
 

                 Renginio moto 
 

Naują iššūkį imi? 
Na, parodyk ką gali? 

Sugalvok, kad būtų faina 
Susitiksime online! 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
         Vienas iš svarbiausių veiksnių skatinančių  mokinių kūrybiškumą – motyvacija, nuo kurios 
priklauso mokinių kūrybinis procesas. Ypač svarbi yra teigiama menų integracijos įtaka mokinių 
meninei raiškai. Kūrybiškumas yra asmenybės savybė, laiduojanti asmenybės mąstymo ir 
veiksmų originalumą, todėl kūrybinių galių ugdymas yra vienas iš svarbiausių  meno  mokyklos 
uždavinių. 

RENGINIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

Tikslai:  
• Skatinti moksleivių meninę saviraišką, kūrybinę iniciatyvą.  
• Atskleisti mokinių individualumą, skatinti jų kūrybiškumą. 
• Pasitelkiant informacinių technologijų priemones, suteikti galimybę realizuoti savo 

menines idėjas aprėpiant kelias meno kryptis. 
• Skatinti tyrinėti, eksperimentuoti ir kurti. 

 
Uždaviniai: 

• Ugdyti mokinių kūrybinę saviraišką integruojant įvairias meno sritis. 
• Skatinti skleistis jaunųjų menininkų saviraiškos galimybėms. 
• Bendradarbiauti ir keistis menine patirtimi su bendraamžiais ir mokyklos bendruomene.  
• Ugdyti originaliai, lanksčiai, tikslingai ir produktyviai mąstyti ir veikti. 

 
RENGINIO KRITERIJAI 
Muzikos ir dailės klasės mokiniai gali rinktis bet kurį kriterijų ( iš muzikos ar dailės).  

• Prieš pasirinkdamas vieną iš kriterijų, mokinys būtinai turi pasitarti su savo dalyko 
mokytoju ir pagal galimybę pasitelkti į pagalbą vieną iš šeimos narių.    

• Dalyko mokytojas visą pasirengimo laikotarpį konsultuoja savo klasės mokinius. 
 
VEIKLOS PASIŪLYMAI MUZIKOS KLASEI 
 

1. Muzika ir pedagogika. 
- Išmokyti savo artimąjį (mamą, tėtį, sesę, brolį) pagroti gamą ar savo kūrinį, jo ištrauką viena arba 

dviem rankomis. 
 

2. Muzika ir dainavimas. 



- Padainuoti pasirinktą solfedžio pratimą su savo sugalvotu pritarimu. Pritarti galima įvairiais 
daiktais, žaislais, kurie skleidžia garsą ar jų pagalba įmanoma  išgauti ritmą. 

- Padainuoti savo mėgstamą dainą. Galima sau pritarti instrumentu arba naudoti fonogramą ar 
karaokė. 
 

3. Muzika ir grojimas. 
- Pagroti pasirinktą kūrinį su savo sugalvotu pritarimu. Pritarti galima įvairiais daiktais, žaislais, 

kurie skleidžia garsą ar jų pagalba įmanoma išgauti ritmą. 
 

4. Muzika ir dailė. 
-     Pagal savo atliekamą kūrinį nupiešti (galima naudoti netradicines priemones:     
      burokėlių sultys, arbatą, kavą, kečupą ar pan.) ir pristatyti piešinį. 
  

5. Muzika ir poeziją.  
- Padeklamuoti eilėraštį ir parinkti jo nuotaiką atitinkančią muziką.  

 
6. Muzika, kompozicija ir kitas instrumentas. 
- Atlikti ir pristatyti savo kūrybos kūrinį. 
- Atlikti ir pristatyti kūrinį kitu instrumentu. 

 
7. Muzika ir šokis. 
- Pašokti šokį pagal savo atliekamą arba pasirinktą muziką.  

 
8. Muzika ir režisūra.  
- Sumontuoti video klipą. Jame gali būti rodoma, kaip rengiamasi ar vyksta paties mokinio 

nuotolinės pamokos. Galima sukurti video savo mėgstamai muzikai ar parinkti muziką savo 
nufilmuotam siužetui. 

 
9. Muzika ir sportas.  
- Pademonstruoti kaip galima sportuoti namie su instrumentu, darant įvairius pačių sugalvotus 

pratimus.  
 

10. Muzika ir mano augintinis.  
- Pristatyti savo augintinio mėgstamiausią kūrinį ir parodyti kaip jis į tą kūrinį ar garsą reaguoja. 

 
VEIKLOS PASIŪLYMAI DAILĖS KLASEI 
 

1. Dailė ir pedagogika. 
- Priimti iššūkį ir pabūti tėčio ar mamos mokytoju. Mokinys moko tapyti šeimos narį, natiurmortą, 

portretą ar kt. 
 

2. Dailė ir netradicinės priemonės. 
- Paruošti darbą naudojant netradicines priemones: burokėlių sultys, arbatą, kavą, kečupą ar 

pan. 
 

3. Dailė ir kulinarija. 
- Kūryba ir menas virtuvėje. Pagaminti patiekalą ar pyragą, iškepti „meniškus sausainius“, tortą 

ar pan. 
 

4. Dailė ir muzika. 
- Pasirinkti ir nutapyti dalį iš A. Vivaldžio instrumentinio ciklo „Keturi metų laikai“. 

 
5. Dailė ir fotografija. 
- Nufotografuoti žiemos peizažą. Nupiešti ar nutapyti (nukopijuoti) vieną iš padarytų nuotraukų. 

 
6. Mano fantazija be ribų. 



- Pratęsti priklijuotą mažą nuotraukos ar reprodukcijos fragmentą (tapyba, grafika, piešimas) 
 

7. Paveikslas iš plastilino. 
- Erdvinis, faktūrinis paveikslas iš plastilino.  

 
8.  Dailė ir netradicinė technika. 
- Žinomo dailininko paveikslą atlikti netradicine technika. Pvz. L. da Vinčio paveikslą Mona Liza 

atlikti koliažo technika. 

RENGINIO DALYVIAI 
Virtualiame „Talentų kaleidoskopas „online“ renginyje dalyvauja visi Rudaminos meno 

mokyklos muzikos ir dailės dalykų moksleiviai: 

1. Ankstyvojo meninio ugdymo  mokiniai (muzikos ir dailės dalykų). 

2. Pradinio ugdymo (I - III kl. dailės), (I - IV kl. muzikos) mokiniai. 

3. Pagrindinio ugdymo (IV - VII kl. dailės), (IV - VIII muzikos) mokiniai. 

4. Išplėstinio ugdymo programos mokiniai ( I - II kl.) 

 

RENGINIO LAIKAS IR VIETA 
Renginys bus pristatytas virtualioje erdvėje, uždaruose Facebook ir YouTube platformose  
2021 m. kovo 5 d.  
 

MEDŽIAGOS PATEIKIMO REIKALAVIMAI 
Dalyviui: 

Dalyviai iki 2021 m. vasario 26 dienos:  
• Dalyvis galutinį vaizdo įrašą pirmiausiai siunčia dalyko mokytojui į el. paštą galutiniam 

aptarimui. 
• Visi vaizdo įrašai turi būti pristatyti video formatu (nufilmuota telefonu, kamera ar pan.). 
• Pasirodymai filmuojami tik horizontaliai, be pašalinių garso ir vaizdo  trukdžių, ne ilgesnis 

nei 5 min. 
• Pasirodymo pradžioje pristatyti  vardą, pavardę, dalyką, pasirinkto kriterijaus pavadinimą, 
konsultuojančio mokytojo vardą, pavardę. 

 
     Mokytojui: 

• Mokytojas peržiūrėta ir patikrintą pagal reikalavimus vaizdo medžiagą  siunčia  per 
wetransfer  (www.wetransfer.com)  programą  į el. paštą rmmrenginiai@gmail.com 

• Kiekvienas mokytojas  savo mokinius registruoja anketoje (anketa pridedama) ir iki vasario 
19 dienos atsiunčia į el. paštą rmmrenginiai@gmail.com 

• Vaizdo įrašas turi būti estetiškas ir kokybiškas. 
 

APDOVANOJIMAI 

Visi renginio dalyviai gaus padėkos raštus ir atminimo dovanėles su... 

  
     ORGANIZATORIAI: 

 
Renginio iniciatorius ir organizatorius Vilniaus r. Rudaminos meno  mokykla 
Renginio Darbo grupė: 
Pirmininkas – Rudaminos meno mokyklos direktorius Jurij Krupičevič 
Pirmininko pavaduotoja - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ivona Chodorovič 
Nariai: 
Fortepijono vyresn. mokytoja Rita Pušinskienė 
Akordeono vyresn. mokytoja Sigita Rozova 
Fleitos vyresn. mokytoja Agnietė Ivanauskaitė 
Choro ir teorijos vyresn. mokytoja Tatjana Kinderevičienė 

  Smuiko mokytoja metodininkė Svetlana Mikelskaitė 
Dailės mokytoja Renata Utovka 

http://www.wetransfer.com/

