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Pratar

– jau antrasis 

– 2002 m. (abu 

muzikos mokykla „Lyra“). 

konferenc

P

A. R

, kuri 

,

Pirmojoje konferencijoje 2001 m. dalyvavo Lietuvos muzikos 

akademijos (LMA), mokyklos ir muzikos mokyklos „Lyra“

ekspertai)

ir R. Aidukas (LMA 

lektorius ir MM „Lyra“ mokytojas ekspertas)

buvo papildyta puikiais Vilniaus B. Dvariono 

T. 

–

ir muzikos mokyklos „Lyra“ mokytojos Dalios 

klausimus, kad straip

Sudarytojas  
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torius,
mokytojas ekspertas

- 2001 
m., susijungusios su M. mokytoja Mira 
Jakubovskaja (tuomet dar mokytoja – mokytoja 

administracija (straipsnio autorius tuo  mokyklos 
direktoriumi).  pagalvoti - ar ne
moksleiviams pasirodyti ne tik su savo geriausiomis dainomis , bet 

atrinkti sukauptus geriau
darbus, organizavo naujus plenerus gamtoje,  tapybos 

choreografijos mokytoja. 

kad 
 rodomas scenoje. O kaip 

 Kiek s laiko tam!
 1997 metais,

uomet ir buvo sumanyta apjungti menus. Visa tai tikrai 
pasiteisino. 
ir buvo sutelkti kuo daugiau atlik

fortepijono ir smuiko

lingavimais, o kartais ir balsiniu pritarimu dainininkams.
            Toks renginy dalyvavo 
puikiame reginyje

S jie jau 
ne .
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–
–

dainuoti dainininkus, nes yra sunku dainuoti gyvai. 

tam
J  26-27 dienomis Mstislavo 

Fortepijoninis duetas, vokalinis trio, „ -klipas“ –
„Rudens ritmai“ programoje. Tuo

.

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 
mokytoja

–
. 

Hermanas Helmholcas (Hermann von Helmholtz, 1821-

plovas (Boris Teplov, 1896-
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Psichologai A. Kovalio

–

ikinis skonis. Atkreipiamas 

s, remiantis jos 

muzikalumas gana tampriai siejasi ir su fiziologiniais klausos ypatumais bei 
asm

- – nuo 

bendrojo lavinimo, muzikos mokykloje organizuojamu muzikiniu lavinimu. 
Pradinis muzikinis lavinimas – vaiko muzikinio ugdymo pagrindas, kur 

Gera vaiko klausa laikoma bene svarbiausiu kriterijumi, atrenkant vaikus 
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tebima kompozitoriaus 

– muzikologu, 
chorvedys – kompozitoriumi ir pan. Bet tai –

– – 70 
–

a, jog 

–
Kiek sunkesnis yra muzikinio 

vystymosi forma. (9)

-

prakt

pedagogai.
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– intonacija, 
a, tempas, 

os emocijas sieja su 

– tai 
pag

-

(polinkius, poreikius, interesus). (13)

 ir prognozavimas yra galimas tik 

imas 

–
a 

1. Muzikos enciklopedija. – V., 2000. – T. 1
2. – 85
3. –
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4. ë –
1960. –

5. -  1984. – Nr. 6
6. – Warszawa, 1978
7. – 1994. – Nr. 6
8. –
9. –

Warszawa, 1978 (6)
10.

–
11. - –
12. – 1983. – Nr. 5
13.

osobnosti. – Praha, 1976
14.

– -

fortepijono mokytoja eks

XX a.

, pradedant laikotarpiu iki Bacho ir baigiant XX .
 ir XX a. muzika ypatingai 

Egzistuoja trys 
pagrindiniai elementai: harmonija, melodija, ritmas. Lyginant su klasicizmo ir 
romantizmo epochomis,  juntamas didesnis ritmo, tembro bei 

XIX a. 
vidu s eksperimentai, kurie padeda atsirasti atonalumui, 
dodekafonijai, aleatorikai, sonoristikai, minimalizmui, elektroninei muzikai ir t. t.

XX a. muzikos lobiai

– atonalumas –
o ausis 

e–romantine tradicija 
suformuotas  darbe su 
moksleiviais. Labai retai galime naujus
muziko „klasikais“ kaip B. Bartoko, P.
Hindemito, S. Prokofjevo, D.
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– A. bergas, K. Debiusi, I. Stravinskis k
XX e

.
lemos aspektas – repertuaro stoka ir kokyb . 

lyginus su 
yra kiek sunkiau 

orientuotis joje. Galima tik sp lioti kokia jos 
lieka jos turinys ir 

emocinis poveikis klausytojui. 
Nuolat vykstan konkursai skatina 

kompozitorius kurti, o muzikus - K.
Andrejevo, V.

Barkausko, V. Montvilos, A.
K

festivalis (organizatoriai –
mokykla

Andrejevo, V. Bagdono, V. Baumilo, V. Barkausko, N. Galiamovos-
 G. Leiburo, T. Mikalausko, L.

J R.

oja savo muzikines 
 priemone

ori

Vilniaus IV muzikos mokyklos

2001/2002-ji tolesnis
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savuosius meninius ketinimus. 

desnius reikalavimus mokiniams, p
Ji formuoja pian

artu tai yra

Visa tai padeda v

ntensyvus repertuaro kaupimas: diapazonas, 

i.
vius

muzikos stiliais, ant jam 
ar

Svarbu
geras garso imas Tai 

, interpretacijos
• J. Strauss „Anna-polka“ (IV )
• L. Gobbaerts „Briliantinis galopas“ (IV )
• d-moll (V )

ir stiliaus savitumus.

 suvokiame kompozitoriaus ketinimus, 

–
svarbu - -
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–
. Emocionalumas –

, pvz.,

vaizdas –

–
atitinkamus muzikinius vaizdus.

– tai jo melodika, ritmika, harmonija, dinamika, 

harmonija. Atskirus

– –

„Anna-polka“).

e s“ d-moll). 

iai –

charakter

ekspresyvumo J. Strauss „Anna-polka“, L. Gobbaerts 
„Briliantinis galopas“). 
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Kulminacijos  -

ind
melodijos charakteris, artimumas vienam 

– su 

ten, 

d-moll i yra 

tikras greitis –

d-moll –

estetini

–

a
– legato, non legato, staccato

glissando.

– – - as. 
Viso mokymo pagrindas –
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Mira Jakubovskaja

T

„stebuklingo“
– uzikos mokytojas – lavinti 

            Svarbiausia ugdymo kryptis –

Lietuvos mokyklose lba 
–

dva

–

-
-

            Niekas pasaulyje sav
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irgi skirtingai, priklausomai:

onologinis – nesiskiria pagal 

).

gyvenimo ir gamtos rei ti
, 

intonacijas suteikia

i

yra intonacija, kurioje visada galima rasti

 kategorijoms bei ekspresyvioms

kuriant melodijas ir ritmus 

kalbos defektus.
            Skirtumas tarp dainavimo ir ka

redukuotai.
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melodingi. Tok

-

a
Jie pasakoja

           Remiantis tautiniai
jude
lavi d

-
s

            Tautosaka, susijusi su kaimo gyveni

            Miesto ir 

–

–
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chara

–
gimtinei

–

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ mokytoja

alent
 pedagoginio darbo vaisius. 

-

dainininkus. 

-pilvinis- -
diafragminis (kostoabdominalinis) imo tipas, kuriuo naudojasi belcanto

ir jo balsas skamba profesionaliai.

b

iki normalios.
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os, patogios 
skambios, neplataus  I. 
Vilinskaja, H. Panofka, N. Vaccai. 

inti. Pirmoje apmokymo 

es mokiniui 

kantrus nuoseklus darbas.

1) pilvinis- -

;
5) laisvas artikuliacinio aparato darbas.

Mokant dainuoti 

kiekvienu mokiniu. 
F. Lampertis pirmiausia pataria niekuomet ned

10-

cantileninio dainavimo (legato). Maskvos prof. M. 
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Vladimirovos darbo metode sakoma, kad dainininko mokymas - tai ilgas kelias, 
re

-

neforsuotas, pilnavertis, lankstus, skambus, siekiant tikslaus intonavimo, geros 
dikcijos, teisingos tarsenos, mokyti mokinius dainuoti ansambliu. Pirmame etape turi 

1) i;
2) tembras;
3) primarinis tonas;
4) diapazonas;

6) 

primariniais.
Taigi, primarinis tonas -

primarinio .

11- -

– sopranai
2) vidutinis balsas –

–

kojom, antraip -
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pri

arso atak
ksmingo, forsuoto 

Vaikai, kurie blogai artikuliuoja, arba pasyviai dainuoja, jiems taikytina 

naudojimas. Atremtas garsas skamba apvaliai, jis lakus. Klausant atrodo, kad jis 

„ “. Rezonatoriai 

naudoja
Balso mutacijos laikotarpiu aktyviai dainuoti nerekomenduojama. Su 

tokiais
 Svarbu nuolat konsultuotis su gydytoju foniatru. Dirbant su 12-

Pats dainavimo -
Mokinio balso formavimas turi :

1) lengvas, skambus, 
ne labai stiprus);
2) kalaujantys 

Maskvos konservatorijos prof. Nina Dorliak (sopranas) - pianisto Svetoslavo 
Richt
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teksto perteikimui -  ir muzikinio ir poetinio -

prof. Gugo Ticos (1910-
dainininko, 
penkis balsius, - a, e, i, o, u

Peterburgo dainavim Jo vokalinis 
interpretacinis darbas vyko -

Tam tikra spalva turi stimuluoti atitinkamus atlikimo niuansus. Tokie garso ir spalvos 

-

priklauso dainavimo technika ir meninis apipavidalinimas.

Literat

- Vilnius, 1971
- Vilnius, 1992

3.
4.

– Vilnius, 2001
7. //

– Vilnius, 2001
8 - Vilnius, 1993

Rolandas Aidukas
Lietuvos muzikos akademijos lektorius,

,
Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 

,
mokytojas ekspertas

Vaikai dainuoja operoje

lies operos teatro ir Lietuvos 
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(1)

 ir jaunimo
populiarios buvo kompozitoriaus Miko Petrausk

-ta 

kompozitoriais R. Zurbaite, A.

–

Tikro vai
J. Tracevskaja). 

„Lyra“ solinio ir chorinio dainavimo skyriaus pedagogams. 

, 

kompozitoriaus Henry Purcell (1659-1695

ir vaidyba. Berniukai diskantai puikiai dainuoja Ch. W. Gluck operoje 
, 

Yni C. Debussy operoje „Pelléas ir Mélisande“ 
 (dirigentas P. Boulez), „Tölzer Knabenchor“ 

Bavarijos operos pastatyme ir t. t. es partijas G. 

vaikai dainuoja koncertuose: Barbarinos ir Kerubino W. A. Mozart operoje „Figaro 
vedybos“, Zybelio Ch. Gounod operoje „Faustas“, o kur dar nuostabios G. F. 

 mes juntame je. 
 Jos 
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Juk tai 
pati artimiausia tematika Lietuvos vaikams! 

A. Belazaras, B. 

naujausias –
 Tekstas artimas 

–

Vilniau

– mokytojas ekspertas R. 
vas R. Aidukas, 

chormeisteris Evaldas
a“ mokytojai bei 

miesto 
irigavo R. Aidukas. Administratoriaus pareigos teko mokyklos 

-
dar tiek pat. Teatro kasos buvo priverstos ti bilietus ant

R retai susidarydavo tokios situacijos. 
Operos  fleita, du klarnetai, I ir II 

smu
muzikos mokyklos „Lyra“ pastatyme 
vienas klarnetas. 

Nerijaus 
Petroko .

dangaus ir jos ai 
operos premjeros. 

choreografija 

rezonanso sp
informavo Lietuvos 

3)

s teatre buvo 

eks “. Straipsnyje
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apibendrinamas vakaro renginys. Visa reziumuojama recenzijos pabaigoje: „

engia visuomenei pristatyti kompozitorius“. (4)
Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ solinio ir chorinio dainavimo skyriaus 

Tais 
vyko jubiliejinis skyriaus koncertas 

kuriame dalyvavo solistai, chorai. (6)

ped

1. – V., 1995
– 1998. – Nr. 19. – P. 5

3. – vaikams // Muzikos barai. – 2002. – Kovas-balandis. – P. 49
4. - - P. 13
5. –
Vilnius, 

2002
– 2002. – Liepa-

–
    P. 34


