
                                                                                                         PATVIRTINTA 

                                                                                               Kaišiadorių meno mokyklos 

 direktoriaus 2013 m. birželio 10 d. 

                                                                                  įsakymu Nr. V-203  

 

KAIŠIADORIŲ MENO MOKYKLA 

 

PRIIMAMO ASMENS GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kaišiadorių meno mokyklos priimamo asmens gebėjimų patikrinimo organizavimo tvarkos 

aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja meninių gebėjimų patikrinimo užduotis ir jų vertinimo 

kriterijus. 

 

II. PRIIMAMO ASMENS GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Patikrinimo tikslas – patikrinti ir įvertinti mokinių dailės ir muzikos dalykinių bei bendrųjų 

kompetencijų pagrindus. 

1. Patikrinimo uždaviniai: 

1.1. sudaryti sąlygas mokiniams pademonstruoti kūrybinius pasiekimus iš geriausiai jų 

polinkius ir interesus atitinkančio meninio ugdymo dalyko; 

1.2. įvertinti mokinių dailės ir muzikos esmines dalykines bei bendrąsias kompetencijas; 

 

III. BENDRIEJI PRIĖMIMO KRITERIJAI 

 

Muzikos ir choreografijos ugdymo programos: muzikinė klausa, ritmo pojūtis, muzikinė 

atmintis, koordinacija. 

Turinys. 

 Dainelės dainavimas. Vaikas turi be instrumentinio pritarimo padainuoti savo pasirinktą 

nesudėtingą dainelę (pvz: „Jurgelis meistrelis“, „Vijo lizdą pelėda“, „Du gaideliai“). 

 Muzikos garso atkartojimas. Vaikas patogiame registre turi padainuoti mokytojos pianinu 

pagrotus ar balsu padainuotus garsus. 

 Melodijos pakartojimas. Vaikas turi atkartoti pianinu pagrotas ar balsu 

padainuotas nesudėtingas 4-6 garsų melodijas. 

 Ritminis pajautimas. Vaikas turi pakartoti mokytojo išplotus 2-4 taktų ritminius darinius 

(ketvirtinės, aštuntinės, šešioliktinės natos ir pauzės, taškuotas ritmas, sinkopės). 

 Koordinacija. Vaikas turi pakartoti nesudėtingus ritmus, kuriuose į plojimą delnais yra 

įterptas spragsėjimas, beldimas, trepsėjimas ir t. t. 

Dailės ugdymo programa: sugebėjimas artikuliuotai perteikti aplinką, vizualinis-spalvinis, 

tūrinis-erdvinis suvokimas. 

Turinys. 

 Ne mažiau kaip 3 savo piešinių pateikimas. 

 Spalvinis, grafinis, erdvinis suvokimas.  Vaikas turi apibūdinti vaizduojamų objektų spalvas, 

formas. 

 Vaikas turi atpažinti dailės priemones ir technikas. 

 

IV. VERTINIMAS 

 

2. Priimamo asmens gebėjimų patikrinimas vertinamas  lygiais: 

 



 

Gebėjimai Vertinimo lygis 

Vienas tiksliai ir  išraiškingai padainuoja 

dainelę, išlaiko pasirinktą tempą. Tiksliai atlieka 

ritminius darinius, atkartoja padainuotus 

muzikos garsus. Tiksliai intonuoja nesudėtingas 

4-6 garsų melodijas. 

Savarankiškai apibūdina vaizduojamų 

objektų spalvas, formas. Atpažįsta visas 

pateiktas dailės priemones ir technikas. 

Aukštesnysis 

 

Padainuoja nesudėtingą dainelę, tiksliai 

atlieka ritminį piešinį. Intonuoja nesudėtingas 3-

5 garsų melodijas. 

Apibūdina savo  vaizduojamų objektų spalvas 

bei atpažįsta kai kurias dailės priemones ir 

technikas. 

Pagrindinis 

 

Kartu su mokytoju padainuoja minimalios 

apimties ir paprastos ritmikos dainą. Nurodo 

patinkantį muzikos kūrinį, pasako, kada klausosi 

muzikos. 

Kartu su mokytoju apibūdina vaizduojamų 

objektų spalvas, formas bei atpažįsta dailės 

priemones ir technikas. 

Patenkinamas 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

3. Šis Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje. 

4. Šio Aprašo pakeitimus bei papildymus svarsto direkcinė taryba, darbo grupė, tvirtina 

mokyklos direktorius. 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


