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KAUNO M. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  

UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ INTEGRUOTO KALBINIŲ IR MUZIKINIŲ 

GEBĖJIMŲ UGDYMO PROJEKTO  

„MUZIKINĖ LOGORITMIKA“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projekto aktualumas. Seniai žinoma, kad aiški, ritmiška, taisyklinga kalba nepaveldima, o 

išmokstama. Kalbos išmokstama vaikystėje, tačiau vieniems tai pavyksta lengvai, kitiems kalbos 

mokymasis –  nemažai pastangų reikalaujantis procesas. Mes, logopedė ir muzikos pedagogė, 

pagrindiniu metodu lavinanti vaiko kalbą pasitelkiant muzikos terapiją, pasirinkome logoritmiką. 

Taikant šį metodą, lavėja vaikų smulkioji ir bendroji motorika, tempo ir ritmo pajautimas, kalbinis 

kvėpavimas, girdimasis suvokimas, balsas, o kartu tikslėja kalba. 

2. Projekto nuostatai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje adresu http://www.kaunovarpelis.lt/ 

Informacija apie projektą viešinama KPKC kovo mėnesio veiklos plane. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas:  

        Ugdyti taisyklingą vaikų kalbą, taikant  logoritmikos metodą per žodžių, muzikos ir judesio 

sintezę.  

4. Uždaviniai: 

 Naudojant ritminius žaidimus lavinti girdimąjį suvokimą, artikuliacijos aparatą, bendrąją ir 

smulkiąją motoriką, dėmesį ir atmintį. 

 Išmokyti vaikus valdyti savo kūną, derinti žodžius ir judesius, kontroliuoti iškvėpimo 

stiprumą ir trukmę. 

 Ugdyti kalbos ritmo pajautimą taikant kūno perkusiją, naudojant tradicinius ar netradicinius 

muzikos instrumentus, kurie patys savaime nėra pritaikyti muzikavimui (stikliniai ar 

plastmasiniai buteliai, vienkartinės lėkštės, lazdelės, vienkartiniai puodeliai, plastikiniai 

kibirėliai ir t.t.). 

 Sudaryti sąlygas meninei kūrybiškumo saviraiškai.  

III. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ 

 

5. Projektą organizuoja Kauno lopšelio – darželio „Varpelis“ direktorė Lidija Kasiulynienė, logopedė 

metodininkė Renata   Ginkuvienė ir muzikos mokytoja metodininkė Rita Marija Tumosienė.  

6. Projektą koordinuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Audronė Antanavičienė. 

7. Projektą gali vykdyti Kauno miesto ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai. 

8. Projektas vyks nuo 2021 m. kovo mėn. 1 - 31 d. 

 

I etapas. Eilėraščių, dainelių, trumpų eiliuotų pasakėlių rinkimas ir skaitymas grupėje ir namuose. 

http://www.kaunovarpelis.lt/


II etapas. Ritmuoti taikant kūno perkusiją, naudojant tradicinius ar netradicinius muzikos 

instrumentus, kurie patys savaime nėra pritaikyti muzikavimui (stikliniai ar plastmasiniai buteliai, 

vienkartinės lėkštės, lazdelės, vienkartiniai puodeliai, plastikiniai kibirėliai ir t.t.). 

III etapas. Dalyviai atlieka kvėpavimo, artikuliacinius, prasidainavimo pratimus, pirštukų žaidimus, 

naudojant kūno perkusiją, klausant muzikos. Pavyzdžiui:  

1) „Tvorelė“. Nusišypsoti taip, kad matytųsi sukąsti dantukai.  

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=4Zu9mwAFdqE 

2)  „Dūdelė“. Atkišti lūpas „dūdele“ į priekį (dantukai sukąsti).  

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=j8Jz_a1PKcM 

3) „Balionėlis“. Išpūsti skruostus rankutėm susprogdinti balionėlį paliečiant skruostus. 

 Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=_kUo1IlawWg 

4) „Laikrodis“. Nusišypsoti, išsižioti. Liežuvio galiuką, tarsi laikrodžio rodyklėlę, judinti nuo vieno 

lūpų kampučio prie kito: tik-tak , tik-tak.... 

      Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=k61Ixt2yGHM 

5) „Lūpytės“. Parodyti, kaip lūpytės šypsosi, o kaip liūdi. 

      Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=5V2MaCpP5vk 

 

9. Filmuotą medžiagą ar skaitmenines nuotraukas (2-3 veiklas atspindinčias nuotraukas, kurių dydis 

neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG),  kartu su aprašu (1 priedas) siųsti el. paštu 

logopren@gmail.com  

10. Veiklos aprašas rengiamas 12 pt dydžio Times New Roman šriftu, tarpas tarp eilučių 1,5. 

Aprašymo apimtis ne daugiau pusė A4 lapo (1 priedas).  

11. Veiklų aprašai pateikti be filmuotos medžiagos ar nuotraukų nebus skelbiami. 

12. Nuotraukos ir filmuota medžiaga bus talpinami socialiniame tinkle „Facebook“ sukurtoje 

uždaroje grupėje „Muzikinė logoritmika“. 

13. Informacija apie projektą teikiama telefonu 8 600 16136, el. paštu mlogoritmika@gmail.com 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Visiems projekte dalyvavusiems pedagogams bus išsiųstos elektroninės pažymos apie 

dalyvavimą projekte ir padėkos. 

15. Norime priminti, kad siųsdami medžiagą prisiimate atsakomybę už jos viešinimą, todėl prašome 

pasirūpinkite tėvų sutikimu.   

16. Projekto organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas, filmuotą medžiagą ir aprašus naudoti 

neatlygintinai, viešai publikuoti darbus (nurodant autorines teises naudoti įstaigos internetinėje 

svetainėje, spaudoje, internetinėje erdvėje), keisti ar papildyti Projekto nuostatus. 

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Vaikai su malonumu atliks kalbines užduotis su daiktais ir be jų, vokalinius pratimus – lavins 

smulkiąją ir bendrąją motoriką bei artikuliacinį aparatą; žaisdami, judėdami muzikos ritmu lavins 

muzikinio tempo pajautimą, mokysis taisyklingo kvėpavimo. Glaudus muzikos, žodžio, judesio ryšys 

sudarys sąlygas sėkmingai kalbos plėtotei ir jos korekcijai. 

Maloniai kviečiame dalyvauti! 
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1 priedas 

VEIKLOS APRAŠAS 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Vardas, pavardė, pareigos   

El. paštas, telefonas  

Veiklos pavadinimas   

Trumpas veiklos aprašymas 
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