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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ MUZIKINIO PROJEKTO ,,VANDENS MUZIKA“ 

NUOSTATAI 

           Šiandieniniame skubančiame pasaulyje vis labiau populiarėja įvairiausios sveikatinimo 

programos. Viena jų - unikali sveikatos filosofija, kurią sukūrė ir ištobulino vokiečių dvasininkas 

Sebastianas Kneipas.   

“Kneip” terapija remiasi natūraliais gamtiniais gydymo principais, kurie susideda iš penkių 

svarbiausių elementų: vandens, judėjimo gryname ore, sveikos mitybos, vaistažolių ir harmonijos 

terapijų junginio. Šią terapiją dar XIX a. taikė vokiečių dvasininkas. „Bene svarbiausias elementas 

šioje terapijoje yra vanduo, todėl Kneippas kartais ir šiandien dar vadinamas vandens daktaru“. 

           Atsižvelgadami į S. Kneipo terapijų naudą vaikų sveikatai ir sveikatinimo įdėjų plėtrai 

didinti, Vilniaus lopšelyje – darželyje “Spygliukas” , organizuojame projektą “Vandens muzika”, 

kuriuo norime apjungti harmonijos ir vandens  elementus, kaip ugdomojo poveikio turinčią veiklą ir 

įsitikinti, kad organizuojant veiklas įstaigose bus pagyvintas pozityvus tarpusavio bendravimas, 

skatinimas pasitikėti savimi, saugios aplinkos kūrimas,  formuojami teigiamų emocijų gebėjimų 

lavėjimo įgūdžiai. 

          Vanduo, tai viena svarbiausių gamtos elementų, be kurio neįmanoma gyvybė. Vanduo - gyvas, 

keičiantis savo būseną, atskleidžiantis daug emocinių būsenų (ramybę, atsipalaidavimą, meditaciją, 

veržlumą, siautėjimą). Vanduo skleidžia daugybę garsų, į kuriuos įsiklausę, galime kurti jo muziką, 

naudoti jį  muzikuojant, pajusti jo poveikį mūsų emocijoms. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų muzikinio projekto ,,Vandens 

muzika“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, dalyvavimo 

sąlygas, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2.  Projektą organizuoja Vilniaus lopšelis – darželis ,,Spygliukas“, adresas Architektų g. 16, LT – 

04120, Vilnius, tel. 852442179; 852443003, rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt 

3. Projekto iniciatorė Vilniaus lopšelio – darželio ,,Spygliukas“ direktorė Rasa Andrejeva, projekto 

koordinatorės – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irutė Budrikienė ir vyresnioji meninio ugdymo 

mokytoja Ona Amulytė. 
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 4. Projektą koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto    

departamento Ikimokyklinio ugdymo skyrius.    

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

  5. Tikslas – išgirsti gamtos muziką ir, pasitelkus kūrybiškumą, sukurti savo vandens muziką. 

  6. Uždaviniai: 

• skatinti vaikus įsiklausyti, išgirsti gamtos garsus, pajusti jų poveikį per teigiamas 

emocijas; 

• panaudojant įvairias priemones, sukurti savo vandens instrumentą ir, pasitelkus 

kūrybiškumą bei kitus muzikos instrumentus ar muzikos įrašus, atlikti jūsų ,,Vandens 

muziką“; 

• įtraukti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo muzikos mokytojus ir jų ugdytinius į 

vaizduotę lavinančią, meilę gamtai ir savęs pažinimą skatinančią veiklą bei 

bendradarbiavimą ir patirties sklaidą. 

 

III.  PROJEKTO DALYVIAI 

 

7. Projekte gali dalyvauti Lietuvos respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

meninio ugdymo ( muzikos) mokytojai. 

 

IV. DALYVAVIMO PROJEKTE EIGA 

 

8.  Pasitelkiant pagrindinius pojūčius: regėjimą, klausą, lytėjimą tyrinėti vandenį: išgirsti jį lašantį, 

bėgantį srove, šniokščiantį, burbuliuojantį, banguojantį, kapsintį,  teškantį ir pan. 

9. Panaudojant įvairias priemones, sukurti  ritminį ar melodinį vandens „instrumentą“, juo atlikti solo 

arba kartu su kitais instrumentais laisvai pasirinkto autoriaus arba savo kūrybos kūrinį (nurodyti 

autorių).  

9.1.  Instrumentą nufotografuoti, trumpai  aprašyti (instrumento gamybos techniką, 

panaudotas žaliavas), papasakoti jo atsiradimo istoriją, įvardinti vaikų patirtas emocijas muzikuojant.  

9.2. Nufilmuoti kūrinio atlikimą. 

10. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. atsiųsti video (iki 3 min.) , nuotraukas ir aprašymą, pateikti pagal 

priedą Nr.1. (svarbu sutalpinti viename Word lape). 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Projekto dalyviams bus išsiųstos padėkos registracijoje nurodytu elektroninio pašto adresu. 

12. Projekto dalyvių atsiųsta vaizdinė medžiaga bus viešinama Vilniaus lopšelio – darželio  

„Spygliukas“ el. svetainėje rastine@spygliukas.vilnius.lm.lt  nuo 2021 m. sausio 11 d.  

13.  Ugdymo įstaigos atsakingos už tėvų sutikimų surinkimą, dėl vaizdinės medžiagos viešinimo.  

14. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus lopšelio – darželio „Spygliukas“ meninio ugdymo 
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mokytoją Oną Amulytę, tel. 869404426, el. paštas oamulyte@gmail.com ir direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui Irutę Budrikienę, tel 867024140, el. paštas pavaduotoja@vilnius.lm.lt                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1. 
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Įstaigos pavadinimas  

Meninio ugdymo mokytojos vardas, pavardė 

Kontaktai 

 

 

Nuotrauka  

Aprašymas  


