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1. Muzika suskirstoma į atskiras dalis, kurios yra neatsiejamos viena nuo 
kitos (tempas, akordai, melodija ir bosas).

2. Tada komponentai užkoduojami pagal specialų spalvų kodą, kuris 
duoda impulsus tam tikroms psicho-fizikinėms funkcijoms įvykti. 

3. Tam tikri muzikos instrumentai modifikuojami ir pritaikomi taip, kad 
muzikantui būtų lengviau juo groti.

4. Prietaisas, skleidžiantis regimuosius signalus (dirgiklius), pagamintas 
taip, kad būtų funkcionalus ir efektyvus. Jis pavadintas „Makris“ Pedalu 
– Jungiklių ir Regimųjų Signalų Generatoriumi (Makris 2015a).

„Makris“ metodas gali būti pritaikomas šokiams ir teatrui.

Projektas „M.E.L.O.S.“

Projektas „M.E.L.O.S.“ pagrįstas gerąją darbo su proto negalios asmenimis 
patirtimi Graikijoje, Airijoje, Lietuvoje ir Turkijoje. „M.E.L.O.S.“ projektas 
nenaudoja „Hornbostel-Sachs“ muzikinių instrumentų klasifikavimo. Vietoje to, 
buvo sukurtas naujasis klasifikavimas, kuris skirsto muzikos instrumentus pagal 
tai, ką jie gali groti: (A)Melodija; (B)Akordai; (C)Bosas; arba (D)Tempas.

Projektas M.E.L.O.S. prasidėjo 2016-ųjų metų gruodį, ir buvo pagrįstas šiais 
prioritetais:

1. Įvertinti sutrikusio intelekto asmenų gebėjimai dalyvauti muzikinėje veikloje.

2. Numatyti įgūdžiai, kuriuos galia ugdyti muzikinės veiklos metu.

3. Sukurti pedagoginę sistemą ir specialiuosius metodus (intelektinis 
produktas Nr. 1) bei mokomąją  medžiagą (intelektinis produktas Nr. 4).

4. Pakeisti Pedalo Jungiklių Regimųjų Signalų Generatorių (Makris, 2015a) į 
M.E.L.O.S. programinę įrangą, kuri leidžia sutrikusio intelekto asmeniui 
individualiai  mokytis groti muzikos instrumentu ir dalyvauti ansamblyje 
naudojant IT. M.E.L.O.S. platformai kurti buvo naudojamas „Unity“ įrankis.

5. Įgyvendiant projektą naudoti daugiau instrumentų. 

Įvadas

Projektas „M.E.L.O.S.“ (muzikinis mokymas šviesos optiniu stimuliavimu) yra 
„Erasmus+“ „KA2“ projektas , kuris vienija žmones su negalia, jų artimuosius 
bei specialistus iš  „Ergastiri“ (projekto koordinatorius) ir jos partnerius: „Aliaga 
Ozel Egitim is Uygulama Merkezi“ (Turkija); „Cope Foundation“ (Airija); 
„Jaunuolių Dienos Centras“ (Lietuva); ir „Theofanis Alexandridis kai Sia 
EE“ (Graikija). Projektas yra Europos programos dalis, kurio kodas: „2015-1-
EL01-KA202-014154“. Jis prasidėjo 2015.12.31 ir baigėsi 2017.12.30

Projektas „M.E.L.O.S.“ remiasi „Makris“ muzikinio mokymo metodu. „Makris“ 
metodas buvo sukurtas ir išbandytas su specialiųjų poreikių asmenimis, jų 
artimaisias ir specialistais 2013 – 2015 metais „Ergastiri“ įstaigoje (Graikija). 
Metodas susilaukė didelės sėkmės („Makris 2015a“, „Makris 2015b“). 
Pagrindinis „M.E.L.O.S.“ projekto tikslas, yra sukurti pedagoginę sistemą, ir tam 
skirtą medžiagą, su kuria specialaus ugdymo specialistai galės padėti 
individualiems asmenims su intelekto sutrikimais, išmokti įvairių įgūdžių, 
naudojant IT (kompiuterius, planšetes) ir muzikos tandemą.

„Makris“ metodas

Dakaras Ioanis Makris (Dr. Ioannis Makris) savo metodą sėkmingai pradėjo 
įgyvendinti 2013-aisiais metais, bendradarbiaudamas su neįgalių asmenų 
artimaisiais, specialistais ir „Ergastiri“ organizacija. „Makris“ metodas yra 
pagrįstas šiais principais:

(a)  Teisingas garso atlikimas muzikos instrumentu gali motyvuoti ir aktyviai 
įtraukti asmenį su intelekto sutrikimais.

(b) Matematiškas pagrindas ir muzikos keliamas malonumas veikia kartu su 
melodija, tempu, akordais ir bosu. 

(c) Yra specialus kodas, kai melodija, akordai ir tempas užšifruojami spalvomis ir 
šviesa. Šis kodavimas pritaikomas kiekvienos kategorijos instrumentui.

(d) „Makris“ metodo elgesio modelis gali būti suprastas taip: atitinkama reakcija 
į atitinkamai užkoduotus optinius dirgiklius, iššaukią psicho-fizinę reakciją, į 
tam tikrą muzikos instrumentą. (Makris 2015b) 

„Makris“ metodo struktūra yra tokia:
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M.E.L.O.S. įsisavinimas ir vertinimas

"Ergastiri" profesinės terapijos skyrius sukūrė vertinimo priemonę, skirtą įvertinti 
kandidatus, kurie ketina dalyvauti "M.E.L.O.S." mokymosi procese. 

Įrankis buvo sukurtas siekiant patikrinti dalyvių pagrindinių įgūdžių lygį, kuris yra 
būtinas norint dalyvauti  M.E.L.O.S. mokymosi procese. Siekiant tobulinti 
priemonę, buvo naudojamasi dviem konkrečiomis priemonėmis. Pirma -  
M.E.L.O.S. pedagogine programa, kurią sukūrė dr. Ioannis Makris; antra - 
Individualizuotas muzikos terapijos profilis (IMTAP) (Baxter ir kt., 2007). 
Pagrindinis tikslas buvo sukurti paprastą ir išsamią priemonę, kurią skirtingi 
specialistai (muzikos terapeutai, muzikantai, profesionalūs terapeutai, 
specialiojo ugdymo pedagogai ir kt.) galėtų naudoti M.E.L.O.S. švietimo 
procese.

Šios priemonės pagalba galima įvertinti 29 įgūdžius. Įgūdžiai suskirstyti į 4 
didesnes kategorijas: motoriniai, jutimo, kognityviniai ir psichosocialiniai 
įgūdžiai. Išsamų įgūdžių aprašymą galima rasti vertinimo lape, kuris pateikiamas 
šio vadovo priede. Vertinimo procesas grindžiamas nestandartizuotu tyrimu, nes 
standartizuoti proceso nebuvo įmanoma.

Priemonę sudaro keturi daliniai vertinimo veiksmai. Bendras vertinimas trunka 
apie 20-25 minutes, o medžiagos, kurias profesionalas turi naudoti, yra labai 
paprastos. Siekiant palengvinti procesą, profesionalas turi turėti:

• Mažas kabinetas
• Kėdė
• Stalas
• Keletas spalvotų virvelių
• Tos pačios spalvos karoliukų su 

virvėmis
• Vertikali lenta
• Žymekliai
• Įvairūs muzikiniai instrumentai 

Pagrindinis specialisto (profesionalo) tikslas yra konkreti žodinė instrukcija, o 
paskui stebėjimas, siekiant patikrinti kiekvieno vertinamo dalyvio įgūdžių ir 

Vadovas

Šis vadovas prasideda įžanga, kurioje apibūdinamas dabartinis projekto tikslas ir 
struktūra.

Pirmasis vadovo skyrius aptaria ir paaiškina, kaip yra atliekamas pradinis asmens 
įvertinimas.

Antrasis vadovo skyrius aptaria tai, kaip  vystėsi ir augo projektas „M.E.L.O.S.“, 
kaip projekto įgyvendinimo metu bendradarbiavo projekto partneriai. 

Antrojo skyriaus struktūra: 1 segmente aprašomas melodijos mokymasis Fleita, 
pateikiami konkretūs pratimai; 2 segmente aprašomas melodijos mokymasis; 3 
segmente aprašomas melodijos mokymasis gitara; 4 segmente aprašomas 
melodijos mokymasis bosine gitara; 5 segmente aprašomas mokymasis groti 
mušamaisiais instrumentais. Kitame vadovo skyriuje aprašomas mokymasis groti 
nacionaliniais šalių instrumentais "Skarbalais", kurie yra Lietuvos nacionalinis 
muzikos instrumentas; „Saz-Baglamos", kuri yra Turkijos nacionalinis muzikos 
instrumentas ir  „Santouri“, kuri yra Graikijos nacionalinis instrumentas.

Siekdama išplėsti projektą, Airijos komanda parengė 3 skyrius, kuriame 
pateikiamos gairės, kaip taikyti metodą su kitais tradiciniais instrumentais, kurie 
dar nebuvo išbandyti projekto metu.

4 skyriuje, paskutiniame, yra keletas idėjų apie tai, kaip projektas "M.E.L.O.S." 
gali padėti muzikantams grojant orkestre naudojant programinę įrangą, kuri 
buvo kuriama projekto įgyvendinimo metu. 

Epilogas užbaigia dabartinį vadovą ir yra visų jo skyrių sintezė.

Mes tikimės, kad mūsų pastangos ir kruopštus darbas sistemingai naudojant 
technologijas muzikos mokyme ir pasitelkiant specialiosios pedagogikos 
metodus gali puikiai tikti sutrikusio intelekto asmenims. Mes tikimės, kad šiuo 
metodu galės naudotis ir projekte nedalyvavę suinteresuoti asmenys.
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Taikomosios kompiuterinės M.E.L.O.S. 
programėlės apžvalga. 
M.E.L.O.S programėlė susideda iš 3 pagrindinių modulių: autoriaus modulio, 
dirigento modulio ir muzikanto modulio. Ji taip pat turi internetinį API modulį, 
skirtą įrašyti ir dalintis muzikos pratimais ir grojaraščiais

Autoriaus Modulis

Autoriaus modulyje autorius  gali kurti ir keisti muzikos pratimus. Tik autoriai 
turi pilną priėjimą prie šio modulio. Mokytojai gali naudoti šį modulį, kad galėtų 
peržiūrėti jų organizacijoms priskirtas pratybas.

Pagrindiniame autoriaus meniu lange autorius gali sukurti naują pratimą (4), 
atsisiųsti esamą pratimą ir jį redaguoti (2), ištrinti esamą pratimą (3) ir atidaryti 
pratimą, kuris buvo atsisiųstas ankstesniuose seansuose ir išsaugoti pratimą 
vietiniame diske (5).

Autorius turi tokius, naujo pratimo kūrimo pasirinkimus:

kompetencijos lygį. Specialistas (profesionalas)  taip pat turi nepamiršti, kad 
įgūdžius reikia vertinti pagal anksčiau minėtas 4 kategorijas stebint konkrečią 
vertinamojo veiklą. Konkretus veiklos aprašymas pateikiamas priede, vertinimo 
lape.

Vertinimui buvo sukurta 5 balų skalė, pagal kurią kiekvienas pagrindinis įgūdis 
vertinamas atskirai. Tiksli balų skalė yra išsamiai aprašyta vertinimo lape, kuris 
pateiktas priede. Kol kas nėra standartizuotas vertinimo procesas ir nėra siūloma 
bendrų vertinimų

Vertinimo procesas, kurį atliko projekto koordinatorius, buvo pristatytas 
Panevėžyje, trečiojo partnerių susitikimo metu. Partneriai gavo užduotį -  
patikrinti vertinimo priemonę. Buvo vertinami penki pretendentai į M.E.L.O.S. 
švietimo programą iš kiekvienos šalies partnerės. Koordinatorius pateikė 
vertinimo proceso vaizdo pavyzdžius, kad kitiems partneriams būtų lengviau 
atlikti užduotis. Kiekvieno partnerio užpildytų vertinimų rinkinys pateikiamas 
priede.

Reikėtų pažymėti, kad konkretaus vertinimo proceso tikslas nėra pašalinti 
kandidatą iš M.E.L.O.S. programos. Jo tikslas - atrasti kiekvieno dalyvio 
potencialą bei nustatyti turimų pagrindinių įgūdžių  lygį ir padėti specialistams 
sukurti edukacinę programą, kuri prisidėtų tobulinant sutrikusio intelekto asmenų 
įgūdžius. Įgūdžių tobulinimas reikalingas, kad kandidatas prisijungtų prie 
M.E.L.O.S. švietimo programos.
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Muzikinės prielaidos:
1. Visi pratimai yra konvertuojamos šešioliktinėmis natomispvz. ketvirtinė nata =
keturios šešioliktinės) (16). Taigi, minimali užrašomos natos vertė yra šešioliktinė.
2. Tempas apibrėžiamas kaip muzikos kūrinio atlikimo greitis (bpm), ritmas yra
tempo dalis.

Pratimų redaktoriaus rodinys susideda iš 5 pagrindinių sričių: viršutinės 
įrankių juostos (1), muzikos taktų miniatiūrų srities (2), muzikos elementų 
lango (3), muzikos juostų srities (4), instrumento  vizualizavimo srities (5).

Viršutinė įrankių juosta (1) visada yra tokia pat. Iš čia vartotojas gali grįžti į 
pagrindinį meniu (mygtukas x), pažiūrėti pratimų informaciją (mygtukas i), matyti 
pratimo pavadinimą, keisti tempą, išsaugoti pratimą serveryje (mygtukas save), 
groti/ pristabdyti / sustabdyti pratimą  (įjungimo, pauzės ir sustabdyti 
mygtukas). Be to, vartotojas, grodamas pratimą,  gali įjungti/ išjungti 
metronomą (metronomo įjungimo / išjungimo piktograma) ir nutildyti garsą 
(garsiakalbio piktograma).  

Miniatiūrų sritis (2) muzikos baruose yra rodomas pratybų skaičius ir juostos 
miniatiūra kiekvienai pratybų muzikos juosta. Pasirinkus juostos miniatiūrą, 
galima pamatyti / redaguoti šios juostos turinį ir 3 toliau pateiktas juostas (jei 
yra). Dešinėje pusėje yra pliuso mygtukas, kuris užduoties pabaigoje prideda 
naują juostą ir mygtukas, kuris atidaro įrankį "Clone-Repeat" prideda 
papildomus taktus (žr. žemiau, jei norite apie tai sužinoti daugiau).

Muzikos elementų lango (3) turinys priklauso nuo pratimo kategorijos ir 
muzikinio instrumento. Naudodami šiuos įrankius galite redaguoti pratybų 
juostas. Pagrindiniai įrankiai yra viršuje: natos aukštis ir trukmė. Natos aukštis 
gali būti vienos natos arba ištisiniai akordai, priklausomai nuo pratybų 
kategorijos ir muzikos instrumento. 

Parametrai Apibūdinimas reikalauja
ma

redaguoti 
po 
sukūrimo

Dydis

Pavadinimas Pratimo 
pavadinimas

Taip Ne Bet koks raidinis ar 
skaitmeninis, turintis 
ne daugiau kaip 80 
simbolių.

Stilius Muzikinis 
pratimo stilius.

Ne Taip Bet koks raidinis ar 
skaitmeninis, turintis 
ne daugiau kaip 80 
simbolių.

Autorius Autoriaus 
vardas

Ne Taip Bet koks raidinis ar 
skaitmeninis, turintis 
ne daugiau kaip 80 
simbolių.

Data Sukūrimo Taip Ne Bet koks raidinis 
ar skaitmeninis, 
turintis ne 
daugiau kaip 80 
simbolių.

Kategorija Pratimų kategorija. 
Kiekvienam 
instrumentui 
priskiriama 
skirtinga kategorija ,

Taip Ne Melodija, 
akordai, 
mušamieji, 
bosai

Instrumentas Pratybų 
instrumentas. 
Kiekvienas 
instrumentas  
priklauso 
kategorijai.

Taip Ne Melodija -> Pianinas
Akordai -> Pianinas, 
Gitara
Mušamieji-> 
Mušamieji
Bosai -> Elektriniai 
bosai

Taktų skaičius Galimas taktų 
skaičius

Taip Ne 1 to 100

Metras Pratimų skaičius. 
Autorius gali 
apibrėžti pratimo 
metrą, anatų 
vertes ir taktų 
skaičių.

Taip Ne Taktų skaičius: 2 to 12
Natų vertės: 
1, 2, 4, 8, 16

Komentarai Bet kokie 
komentarai

Ne Taip Bet koks raidinis 
ar skaitmeninis, 
turintis ne 
daugiau kaip 500 
simbolių.
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Kiekvieno juostos elemento trukmę nustato  takto trukmėsvariantai.Kad apimtų 
visą taktą autorius gali nustatyti pageidaujamą natų trukmę pagal minimalią 
trukmę (16). Kai kurios papildomos priemonės priklauso nuo  pratybų 
kategorijos ir muzikos instrumento.

Muzikinių taktų sritis (4) atskleidžia 4 nuoseklūs barai. Čia galima pasirinkti 
elementus, ir juos redaguoti. Numatytoji juosta yra tuščia, kurioje yra daugybė 
pauzių (tūščių) vietų. Kiekvienas vienetas yra šešioliktinės pauzės vertės (16). 
Tuščiojo pauzės vertės elemento pasirinkimas lange  atnaujina informaciją. 
Anksčiau pateiktame pavyzdyje matome, kad 2-oje juostoje antrame takte 
buvo pasirinkta pauz, o šiam pasirinkimui atnaujinta lango informacija (2.2 = 
antrame takte ir 3-asis natos vienetas - 1 elementas yra pauzė, o sekantis 
langelis reiškia  takto vertės likučius šešioliktinės natos verte, rodantis pauzės 
trukmę).

Šiuo atveju pasirinkus natos aukštį ir trukmę, autorius gali pridėti / redaguoti 
šį elementą.

Paspaudus dešinįjį pelės mygtuką virš juostos numerio (1), mes galime visiškai 
pašalinti / ištrinti visą juostą. Paspaudus dešinįjį pelės mygtuką ant juostos 
elemento (2), mes galime įterpti pauzę(16.) prieš šį juostos elementą arba 
kopijuoti / įklijuoti / ištrinti šį juostos elementą. Pridėjus pauzę, visi kiti likę 
elementai atitinkamai perkeliami.

Šiuo atveju svarbu paminėti, kad visiškai susietos natos  ir bet kokia nustatyta 
trukmė yra visiškai įmanomi. Toliau pateiktame paveikslėlyje rodomas susietos 
natos vaizdas (kairės-dešinės rodyklės).

Instrumento vizualizavimo srities (5)  turinys 
priklauso nuo pratybų instrumento. Ši sritis yra 
svarbi tik vizualizavimo tikslais. Ji nėra 
redaguojama ar derinama. 

"Clone-Repeat"  (papildomų taktų pridėties) yra 
bendrasis įrankis, padedantis autoriui kopijuoti, 
įklijuoti ir kartoti pasirinktas juostas. Norint 
pasirinkti stulpelius, kuriuos autorius nori 
kopijuoti, pirmas ir paskutinis juostos numeris 
įterpiamas pradžios/ pabaigos laukuose. Tada 
autorius apibrėžia pradžios juostą ir padėtį 
viduje, kuriame prasidės kartojimas. Galiausiai 
autorius gali nustatyti pakartojimų skaičių.

Muzikanto Modulis
Naudodamas muzikanto modulį, mokinys gali asidaryti jam priskirtas užduotis ir 
groti pagal jas. Muzikanto vaizdas susideda iš 3 pagrindinių sričių: 
viršutinės įrankių juostos (1), pagrindinio grotuvo rodinio (2) instrumento 
vizualizavimo srities (3).
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Viršutinė įrankių juosta (1) visada yra tokia pat. Iš čia muzikantas gali grįžti į 
pagrindinį meniu (mygtukas x), peržiūrėti pratimų informaciją (mygtukas i), 
pasirinkti ar paslėpti prietaiso vizualizacijos sritį (nustatymų mygtukas), pamatyti 
pratimo pavadinimą, keisti trempą, groti/ pristabdyti / sustabdyti pratimą 
(įjungimo, pauzės ir sustabdyti mygtukas). Be to, muzikantas, grodamas gali 
įjungti ir išjungti metronomą (metronomo įjungimo / išjungimo piktograma) ir 
nutildyti garsą (garsiakalbio piktograma). 

Pagrindinis grotuvo rodinys (2) yra pagrindinis realaus laiko vizualizavimo 
rodinys, kurį muzikantas turi skaityti ir sekti, kad galėtų atlikti pratimą. Jo turinys 
priklauso nuo pratimo kategorijos ir instrumento.

Instrumento vizualizavimo srities (3) turinys priklauso nuo pratimo ir  
instrumanto. Žemiau pateiktame paveikslėlyje rodomas grotuvas su paslėpta 
prietaiso vizualizavimo sritimi.

Bendrieji nustatymai

Bendruosiuose programos nustatymuose vartotojas gali priskirti skirtingas 
spalvas kiekvienai tonacijai ir gali pakeisti tonaciją. Šie nustatymai yra saugomi 
vienoje paraiškoje vietiniame kompiuteryje.

Dirigento modulis

Dirigento modulis naudojamas grojančių muzikantų koordinavimui. 
Naudodamas dirigento modulį vadovas (pvz. pasirodymo dirigentas) gali 
pirmiausia prisijungti prie sistemos ir atsisiųsti pasirinktų muzikinių pratimų 
grojaraštį.

Vadovas per dirigento modulį gali matyti visus muzikantus pasijungusius į tinklą 
(lengelius, kuriose veikia muzikantų moduliai) ir tuo pačiu  metu jiems  užduoti  
muzikos pratimus (kontroliuojant juos visus iš dirigento modulio).
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Kai kiekvienam muzikantui įkeliamas pratimas, dirigento lange pasirodo 
žalias indikatorius ir dirigentas gali pradėti pasirinktą muzikos kūrinį.

Kai grojama, muzikantų indikatoriuje matomas ženklas „groti“, o kai kūrinys 
baigtas, atsiranda indikatorius „sustabdyta“.

Kiekvienas muzikantas kompiuterio ekrane gali būti identifikuotas pagal 
muzikos instrumentą, kurį jis pasirenka. Dirigentas mato skirtingas muzikos 
instrumentų piktogramas. Mokiniai mato pratimus, paskirtus jiems, susijusius su 
instrumentu, kuriuo jie groja. 
Toliau pateikiamuose paveikslėliuose matome grotuvą, skirtą gitarai ir 
fortepijonui, ir skirtingą tos pačios dalies vaizdą, skirtą perkusijai.

Grojaraščiai sukurti ir patalpinti internetinėje MELOS platformoje http://
platform.melosmusic.eu.

Autorizuotas vartotojas, naudodamas tuos pačius įgaliojimus, gali prisijungti 
per autoriaus modulio ir kurti papildomus pratimus (pratimus tai pačiai dainai 
skirtingiems muzikos instrumentams). Vartotojasgali parengti koncerto 
grojaraštį ir papildyti jį papildomais pratimais. Tada šiuos grojaraščius galima 
atsisiųsti į dirigento modulį su tais pačiais įgaliojimais (kaip matėme šio skyriaus 
pradžioje).

Programėlė klavišiniams instrumentams

Pianas naudojamas tiek melodijos, tiek akordų kategorijoje.

Pianinas -Melodija
Tokio pobūdžio pratybose autorius gali sukurti 
monofoninius melodinius pianino pratimus. Pianino 
melodijos instrumento diapazonas yra nuo C2 iki B4.
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Pianio melodijos natų pasirinkimo langas turi 12 atskirų muzikos garsų (C, C #, 
D, D #, E, F, F #, G, G #, A, A # ir B), 5 natų ilgius (sveikoji, pusinė, ketvirtinė, 
aštuntinė, šešioliktinė), takto pasirinkimo laukelį ir 3 oktavas (8-, 0, 8+)

Pagrindinis grotuvo rodinys rodo juostos elementus laiko juostoje. Raudonoji 
linija rodo dabartinį elementą, o rodyklė aukščiau arba žemiau reiškia oktavą.

Pianinas-Akordai

Šio tipo pratybose autorius gali sukurti pratimą 
pianinui iš akordų sekos.

Pianino melodijos natų pasirinkimo langas turi 
numatytuosius akordus, kurie yra nurodyti 
programėlėje ir apima mažorinius ir monorinius 
akordus (C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B ir c, 
c#, d, d#, e, f, f#, g, g#, a, a#, b), 5 natų ilgius 
(sveikoji, pusinė, ketvirtinė, aštuntinė, šešioliktinė) ir 
nustatytą  trukmę.

Pagrindinis grotuvo rodinys rodo 2 apskritimus (vieną, kito viduje). Vidinis 
apskritimas rodo būsimo elemento (kuris seks po esamo) spalvą, o išorinis 
diskas rodo esamo elemento spalvą.

Programėlė Gitarai 

Gitara naudojama tik akordų kategorijoje.tegory.

Gitara - Akordai

ITokio pobūdžio pratybose autorius gali sukurti 
gitaros akordų seką.

Gitaros akordų pasirinkimo langas 

turi numatytuosius akordus, kurie yra nurodyti programėlėje ir apima mažorinius 
ir monorinius akordus (C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B ir c, c#, d, d#, e, 
f, f#, g, g#, a, a#, b), 5 natų ilgius (sveikoji, pusinė, ketvirtinė, aštuntinė, 
šešioliktinė) ir nustatytą  trukmę.

Pagrindinis grotuvo rodinys rodo 2 apskritimus (vieną, kito viduje). Vidinis 
apskritimas rodo būsimo elemento (kuris seks po esamo) spalvą, o išorinis 
diskas rodo esamo elemento spalvą.

Programėlė Bosinei gitarai
Elektrinė bosinė gitara naudojama tik bosinei partijai 
atlikti, kuri yra atskira melodijos rūšis.

Bosinė gitara

ITokio tipo pratybose autorius gali sukurti 
monofoninį melodinį pratimą bosinei gitarai. 
Instrumento diapazonas yra nuo E2 iki B3.
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Natų pasirinkimo langas turi 20 galimų akordų pasirinkimų, 5 natų ilgius 
(sveikoji, pusinė, ketvirtinė, aštuntinė, šešioliktinė), nustatytą trukmę ir 3 oktavas 
(8-, 0, 8+).

Pagrindinis grotuvo rodinys rodo elementus laiko juostoje. Raudona linija rodo 
dabartinį elementą, o rodyklė aukščiau arba žemiau reiškia oktavą.

Programėlė Mušamiesiems (Perkusijai)
Mušamieji instrumentai naudojami tik mušamųjų kategorijoje.

Mušamieji
Tokio pobūdžio pratybose autorius gali sukurti 
monofoninį pratimą mušamiesiems. Šiam 
instrumentui yra tik 3 pagrindiniės funkcijos.

Natų pasirinkimo langas turi tris atskiras funkcijas 
atspindinčias tris skirtingas perkusinių instrumentų 
sritis, 5 natų ilgius (sveikoji, pusinė, ketvirtinė, 
aštuntinė, šešioliktinė) ir atitinkamą trukmę.

Pagrindinis grotuvo rodinys rodo elementus laiko juostoje. Raudona  linija rodo 
dabartinį elementą, o rodyklė aukščiau arba žemiau reiškia oktavą.
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POPULIARŪS 
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Pratimas 3:

Mokytojas prašo mokinio parodyti skirtingas figūras / tūrį.

Pavyzdžiui: 

a) Gal gali man parodyti kvadratą, trikampį, apskritimą?

Taip, tai kvadratas, trikampis, apskritimas.

b) Gal gali man parodyti kubą, cilindrą?

Taip, tai yra kubas, cilindras.

Įgūdis: Figūrų ir tūrio pažinimas.

Pratimas 4:

Mokytojas prašo mokinio pažinti dydį, formą ir tūrį.

Pavyzdžiui:

Gal galėtumei įvardyti figūras?

Taip, tai kubas, stačiakampis, kvadratas, cilindras, trikampis.

 Įgūdis: Formų, dydžio ir tūrio pažinimas.

M.E.L.O.S METODAS FLEITAI

Pratimas 1:

Mokytojas prašo mokinio parodyti konkrečią spalvą.

Pavyzdžiui:

Prašau, parodyk man geltoną, mėlyną, rudą ir juodą.

Taip,  tai geltona,   mėlyna, ruda ir juoda.

Įgūdis: Spalvų pažinimas.

Pratimas 2:

Mokytojas prašo mokinio įvardyti mokytojo rodomas spalvas. Mokinys 
kartu su mokytoju kartoja spalvų pavadinimus. 

Pavyzdžiui:
 
Pasakyk man šios spalvos pavadinimą: geltona, mėlyna, ruda, juoda.

Taip, tai geltona, mėlyna, ruda, juoda.

Įgūdis: Spalvų pažinimas ir įvardijimas. 
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Pratimas  5:

Mokytojas prašo mokinio atpažinti konkrečias spalvas, formas ir tūrį. 

Pavyzdžiui:

a) Ar gali parodyti mėlyną stačiakampį?  

Taip, tai yra figūra dešinėje pusėje.

b) Ar gali parodyti geltoną kubą?

Taip, tai figūra kairėje pusėje.

Įgūdis: Formų, dydžio ir tūrio pažinimas.

Pratimas 6:
Mokytojas prašo mokinio prieš pradedant groti pasirinkti teisingą 
kūno padėtį.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Teisinga kūno padėtis grojant.

Pratimas 7:

Mokytojas prašo mokinio kvėpuoti teisingai naudojant 
diafragmą.

Pavyzdžiui: 

  Galima naudoti visus klasikinius dainavimo pratimus. 

Įgūdis: Diafragminis kvėpavimas.

Pratimas  8:

Mokytojas prašo mokinio atlikti kvėpavimo pratimus.

Pavyzdžiui: 

Galima naudoti visus klasikinius dainavimo pratimus.

Įgūdis: Kvėpavimo kontrolė. 

Pratimas 9:

Mokytojas prašo mokinio sudėti kairės rankos pirštus ant spalvomis 
pažymėtų fleitos skylučių.

Pavyzdžiui:  Pažiūrėkite vaizdo medžiagą.

Įgūdis: Taisyklinga kairės rankos pirštų pozicija.
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Pratimas  10:

Mokytojas prašo mokinio atlikti keletą pratimų kaire ranka.

Pavyzdžiui: 

a) 

b)

Įgūdis: Kairės rankos pirštų kontrolė. 

Pratimas 11:

Mokytojas prašo mokinio sudėti dešinės rankos pirštus ant spalvomis 
pažymėtų fleitos skylučių.

Pavyzdžiui: Pažiūrėkite vaizdo medžiagą.

Įgūdis: Taisyklinga dešinės rankos pirštų pozicija.

Pratimas  12:

Mokytojas prašo mokinio atlikti keletą pratimų dešine ranka.

Pavyzdžiui:

a)

b)

Įgūdis: Dešinės rankos pirštų kontrolė. 

Pratimas 13:

Mokytojas prašo mokinio atlikti keletą pratimų pagal duoto ilgio natas.

Pavyzdžiui: 

 
Įgūdis: Vizualinė ir motorinė koordinacija, 
natų ilgio pažinimas (sveikoji nata).

Pratimas 14:

Mokytojas prašo mokinio atlikti keletą pratimų pagal duoto ilgio natas.

Pavyzdžiui: 

a)

b)

Įgūdis: Vizualinė ir motorinė koordinacija, 
natų ilgio pažinimas (pusinė nata).

Pratimas 15:

Mokytojas prašo mokinio atlikti keletą pratimų pagal duoto ilgio natas.

Pavyzdžiui: 

a)

b)

Įgūdis: Vizualinė ir motorinė koordinacija, 
natų ilgio pažinimas (ketvirtinė nata)
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Pratimas 16:

Mokytojas prašo mokinio atlikti keletą pratimų vis kitokio natų ilgio.

Pavyzdžiui:  

b)

c)

d)

Įgūdis: Gebėjimas groti skirtingu tempu kaitaliojant pirštus. 

Pratimas 17:

Mokytojas prašo mokinio groti specifiniu ritmu.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Mokytis groti graikiškas, lietuviškas, turkiškas ir airiškas dainas.

Pratimas 18:

Mokytojas prašo mokinio groti kartu su kitu muzikantu. 

Įgūdis: Grojimas duetu.

Pratimas 19:

Mokytojas prašo mokinio pasirodyti publikai, atlikti kūrinį ir 
nusilenkti baigus pasirodymą.

Įgūdis: Scenos kultūra. 
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M.E.L.O.S METODAS 
KLAVIŠINIAMS INSTRUMENTAMS

Pratimas 1:

Mokytojas prašo mokinio atsisėsti prie instrumento patogiai ir tinkamai.

Pavyzdžiui: 
 

Įgūdis:  Kūno pozicija.

Pratimas  2:

Mokytojas prašo mokinio parodyti prašomas spalvas ir jas įvardinti.

 Pavyzdžiui: 

Prašau parodyti šias spalvas (rudą, juodą, geltoną, mėlyną, raudoną)

Taip, tai ruda, juoda, geltona, mėlyna, raudona.

Įgūdis: Spalvų pažinimas. 

Pratimas 3:

Mokytojas prašo mokinio įvardinti rodomas spalvas. Mokinys kartu su 
mokytoju kartoja spalvų pavadinimus. 

Pavyzdžiui: 

Prašau įvardyti šias spalvas.

Taip, tai geltona, juoda, raudona, ruda, mėlyna

Įgūdis: Spalvų įvardinimas.

Pratimas 4:
Mokytojas prašo mokinio rodomuoju kairės rankos pirštu paspausti 
pianino klavišus pažymėtus atitinkamomis spalvomis.

Pavyzdžiui: 

 Prašau sugroti (rodomuoju kairės rankos pirštu):

a)

b)

c)

d)

e)

Įgūdis: Grojimas kairės rankos rodomuoju pirštu.
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Pratimas 5:

Mokytojas prašo mokinio sugroti pratimą 4/4 metre naudojant kairės 
rankos rodomajį pirštą pagal nurodytas spalvas.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Kairės rankos rodomojo piršto koordinacija.

Pratimas 6:

Mokytojas prašo mokinio rodomuoju dešinės rankos pirštu paspausti 
pianino klavišus pažymėtus atitinkamomis spalvomis.

Pavyzdžiui: 

 Prašau sugroti (rodomuoju dešinės rankos pirštu):

a)

b)

c)

d)

e)

Įgūdis: Grojimas dešinės rankos rodomuoju pirštu.

Pratimas 7:

Mokytojas prašo mokinio sugroti pratimą 4/4 metre naudojant dešinės 
rankos rodomajį pirštą pagal nurodytas spalvas.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Dešinės rankos rodomojo piršto koordinacija.

Pratimas 8:

Mokytojas prašo mokinio sugroti pratimą 4/4 metre teisingai naudojant 
abiejų rankų rodomuosius pirštus oktavos atstumu pagal nurodytas spalvas.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Dviejų rankų koordinacija.

Pratimas 9:

Mokytojas prašo mokinio sugroti pratimą 4/4 metre teisingai naudojant 
abiejų rankų rodomuosius pirštus oktavos atstumu pagal nurodytas spalvas.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Dviejų rankų koordinacija grojant ketvirtines natas.
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Pratimas 10:

Mokytojas prašo mokinio trimis pirštais sugroti nurodytos (C-dur) 
mažorinės tonacijos pagrindinius akordus 4/4 metre. Pagrindinės akordų 
natos turi būti pažymėtos spalvomis. Spalvos turi atitikti kompiuteryje 
matomas spalvas. 

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Mažoriniai akordai. 

Pratimas 11:

Mokytojas prašo mokinio sugroti mažorinį ir minorinį akordus ir prašo įvardinti 
akordų nuotaikas (linksmą ir liūdną).

Pavyzdžiui: 

     Tai yra: Liūdnas           Tai yra:    Linksmas 

Įgūdis: Emocijų įvardijimas.

Pratimas 12:

Mokytojas prašo mokinio sugroti minorinį ir mažorinį akordus ketvirtinėmis 
natomis 4/4 metre trimis pirštais. Pagrindinės akordų natos turi būti 
pažymėtos spalvomis (Dm, Em, Am)

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Akordų grojimas ketvirtinėmis natomis (minorinis akordas). 

Įgūdis: Akordų grojimas ketvirtinėmis natomis (mažorinis akordas).

Pratimas  13:

Mokytojas prašo mokinio groti natas paeiliui tam tikra seka, 
viena paskui kitą:

1) kairės rankos rodomuoju pirštu;
2) dešinės rankos nykščiu;
3) dešinės rankos rodomuoju 
pirštu; 

Spalvos turi atitikti kompiuteryje matomas spalvas.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Arpedžio 
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Pratimas 14:

Mokytojas prašo mokinio groti akordus dešinės rankos nurodytais pirštais:

1) nykštys 
2) didysis pirštas 
3) mažasis pirštas 

Arba 

1) nykštys 
2) bevardis pirštas 
3) mažasis (priklausomai nuo mokytojo kinetinių savybių).

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Teisinga dešinės rankos pozicija.

Pratimas 15:

Mokytojas prašo mokinio groti akordus pridedant bosus (kairė ranka) 
pagal nurodytus natų ilgius.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Abiejų rankų koordinacija. Dešine ranka grojamas akordas, 
o kaire grojamas bosas (rodomuoju pirštu) 

Pratimas 16:

Mokytojas prašo mokinio groti akordus pridedant bosus (kairė ranka) pagal 
nurodytus natų ilgius.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Abiejų rankų koordinacija. Akordų ir bosų grojimas (Oktava).

Pratimas 17:

Mokytojas prašo mokinio groti pakaitomis: Bosas – Akordas,  Bosas – 

Akordas.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Abiejų rankų koordinacija. Gebėjimas groti seka Bosas – 
Akordas, Bosas – Akordas. 

Pratimas  18:

Mokytojas prašo mokinio groti akompanimentą.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Akompanimento mokėjimas.
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Pratimas 19:

Mokytojas prašo mokinio groti C, F, G akordus vidurinįjį pirštą perkeliant 
klavišu (pustoniu) žemyn. 
Mokytojas prašo mokinio groti Dm, Em, Am akordus vidurinįjį pirtą 
perkeliant aukštyn.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Akordų ketimas nuo mažorinio iki minorinio ir atvirkščiai.

Pratimas  20:

Mokytojas prašo mokinio groti specialiu ritmu.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Graikijos, Lietuvos, Turkijos ir Airijos nacionalinių dainų 
akompanimento ritmo mokymasis.

Pratimas  21:

Mokytojas prašo mokinio akompanuoti kitam muzikantui.

Įgūdis: Akompanavimas solo instrumentui.

Pratimas 22:

Mokytojas prašo mokinio eiti vienam į sceną, atlikti kūrinį ir 
nusilenkti baigus pasirodymą.

Įgūdis: Scenos kultūra.
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48 49

M.E.L.O.S. Metodas Gitarai

Pratimas 1:

Mokytojas prašo mokinio parodyti prašomas spalvas ir pasakyti jų 
pavadinimus.

Pavyzdžiui: 

Prašau parodyti šias spalvas (ruda, raudona, mėlyna, geltona, juoda)  

Įgūdis: Spalvų pažinimas.

Pratimas 2:

Mokytojas prašo mokinio įvardyti ir parodyti spalvas. Mokinys kartoja 
spalvų pavadinimus kartu su mokytoju. 

Pavyzdžiui: 

Prašau įvardinti šias spalvas. 

Tai ruda, raudona, mėlyna, geltona, juoda. 

Įgūdis: Spalvos atpažinimas ir jos įvardijimas.

.

Pratimas 3:

Mokytojas prašo mokinio atsisėsti taip, kad kūno padėtis grojant gitara būtų 
teisinga.

Pavyzdžiui: 

Pav 1.

Pav 2

Įgūdis: Teisinga laikysena grojant.
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Pratimas 4:

Mokytojas prašo mokinio sugroti konkrečią eilutę ar eilutes ir tam tikrus 
derinius, judinant mediatorių į apačią arba į viršų.

Pavyzdžiui: 

Mediatorius žemyn, žemyn, aukštyn, žemyn, aukštyn.

Įgūdis: Mediatoriaus naudojimas teisinga ranka. 

Pratimas 5:

Mokytojas prašo mokinio sugroti tam tikras natas naudojant vizualias 
priemones.

Pavyzdžiui:  

 Prašau sugroti:

Įgūdis: Grojimas abejomis rankomis bei abipusis jų derinimas. 

Pratimas 6:

Mokytojas prašo mokinio sugroti Baree akordus (kai vienu pirštu 
prispaudžiamos visas arba keletas stygų) pagal duodamus visualinius 
signalus.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Baree akordų grojimas kaire ranka ir grojimas 
abejomis rankomis.

Pratimas 7:

Mokytojas prašo mokinio groti akordus naudojant visualinius signalus, 
tuo pačiu atliekant specifinius judesius mediatoriumi (brauktuku).

Pavyzdžiui: 

Žemyn  Aukštyn Žemyn  Žemyn   Žemyn

Įgūdis: Abiejų rankų koordinavimas.
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Pratimas 8:

Mokytojas prašo mokinio žiūrint į kokrečius visualinius signalus sugroti 
reikiamas natas.

Pavyzdžiui: 

Prašau sugroti šias natas:

Raudona, ruda juoda, mėlyna, geltona. 

Įgūdis: Vizualinė ir motorinė koordinacija. 

Pratimas 9:

Mokytojas prašo mokinio sugroti akordus specifiniais intervalais.

Pavyzdžiui: 

 Prašau sugroti šiuos akordus:

Įgūdis: Abiejų rankų koordinacija tam tikru tempu.

Pratimas10:
Mokytojas prašo mokinio sugroti pagrindinius akordus. 

Pavyzdžiui: 
 Prašau sugroti šiuos akordus.

 C G F 

Įgūdis: Pagrindinių akordų pažinimas.

Pratimas11:

Mokytojas prašo mokinio sugroti minorinius akordus.
Pavyzdžiui: 
 Dm Em Am 

Įgūdis: Monorinių akordų pažinimas.

Pratimas12:
Mokytojas prašo mokinio sugroti arpeggio (akordo garsų skambinimas 
paeiliui, tam tikra seka, viuena paskui kitą), kurie bus naudojami 
skirtinguose akorduose.

Įgūdis: Arpeggio pažinimas.

Pavyzdžiui: 
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Pratimas 13:

Mokytojas, naudodamas įvairių formų - spalvų (vizualizuotos melodijos) 
seriją, prašo mokinį sugroti melodiją.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Elementariosios melodijos mokymasis. 

Pratimas 14:

Mokytojas prašo mokinio groti nurodytu ritmu.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Graikiškų, lietuviškų, turkiškų ir airiškų dainų mokymasis. 

Pratimas 15:

Mokytojas prašo mokinio akompanuoti kitam muzikantui. 

Įgūdis: Grojimas duetu su kitu muzikantu, akomponavimas.

Pratimas 16:

Mokytojas prašo mokinio groti gitara vienam prieš auditoriją, o 
pabaigus groti – nusilenkti publikai.

Įgūdis: Elgesys koncerto metu, scenos kultūra.
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M.E.L.O.S.

 BOSINEI GITARAI

POPULIARŪS 
ORKESTRO 

INSTRUMENTAI

POPULIARŪS 
ORKESTRO 

INSTRUMENTAI
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M.E.L.O.S. METODAS BOSINEI GITARAI

Pratimas 1:

Mokytojas pristato mokiniui skirtingas bosin s gitaros dalis. 

Pavyzdžiui:  

Taip, tai yra stygos, korpusas, grifas, tuninginiai klavišai, 
dirželis ir tt.

Įgūdis: Indentifikuoti bosinės gitaros dalis. 
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Pratimas 4:

Pratimas 5:

Pratimas 2:

*Mokytojas parenka sėdėjimo arba stovėjimo poziciją mokiniui,
priklausomai nuo to, kuri mokiniui yra patogesnė.

Pratimas 3:

Mokytojas demonstruoja mokiniui teisingą laikyseną ir sėdėjimo / 
stovėjimo poziciją laikant instrumentą.

Pavyzdžiui:  

Įgūdis: Teisinga k ūno pozicija.

Sėdimosios ar stovimosios pozicijos keitimas paėmus bosinę gitarą ir 
atliekant bet kokius koregavimus, norint rasti patogią poziciją groti.

Įgūdis: Muzikos instrumeto teisinga pozicija. 

Mokytojas parodo mokiniui, kaip prijungti bosinę gitarą prie stiprintuvo 
ir kokie lizdai yra tam reikalingi. Sekdamas mokytojo nurodymais, 
mokinys prijungia maitinimo kabelį prie maitinimo šaltinio, įjungia 
stiprintuvo maitinimą ir patikrina garso lygį, išbandydamas stygas ir 
nustatydamas garsumą.

Įgūdis: Mokymasis ir įgūdžių stiprinimas.

Mokytojas prašo mokinio atpažinti ir įvardinti spalvas, kurios yra 
suklijuotos ant bosinės gitaros ir padėti pirštus tiksliai į reikiamas vietas.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Spalvų identifikavimas, pirštų ir nykščio teisinga vieta.



62 6362 63

Pratimas 6:

Pratimas 7:

Mokytojas demonstruoja mokiniui, kaip spausti stygas skirtingose 
pozicijose kiekvienu pirštu atskirai.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Stygų spaudimas pirštais.

Mokinys tiksliai laiko užspaustą reikiamos spalvos stygą, o kita ranka 
braukia per paspaustą stygą. 

Įgūdis: Abiejų rankų naudojimas grojant.

Užrašai
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M.E.L.O.S.
BŪGNŲ METODAS

POPULIARŪS
ORKESTRO

INSTRUMENTAI
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M.E.L.O.S. BŪGNŲ METODAS

Pratimas 1:

Mokytojas prašo mokinio atsisėsti ant kėdės krašto, kojos likyti pečių 
plotyje. Nugara turi likti tiesi, stačiu kampu su kojomis. 

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Taisyklinga kūno pozicija. 
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Pratimas 4:

Pratimas 5:

Mokytojas prašo mokinio įvardinti rodomas spalvas. Mokinys kartoja 
spalvų pavadinimus kartu su mokytoju.

Pavyzdžiui:

Prašau įvardyti rodomas spalvas.  

Taip, tai geltona, raudona ir mėlyna.

Įgūdis: Spalvų įvardijimas.  

Mokytojas groja melodiją ir prašo mokinio suskaičiuoti garsus. 

Pavyzdžiui:
Kiek garsų tu girdi?

Atsakymas - 9.

Įgūdis: Skaičiavimas.

Pratimas 2:

Pratimas 3:

Mokytojas prašo mokinio atsisėdus ant kėdės krašto kojomis suspausti 
būgną ir rasti patogią poziją jį laikyti.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Muzikos instrumento laikymas. 

Mokytojas prašo mokinio parodyti prašomas spalvas. 

Pavyzdžiui:

Prašau parodyti mėlyną, geltoną, juodą, rudą.

Taip, tai mėlyna, gelona, juoda ir ruda.

Įgūdis: Spavų atpažinimas.
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Pratimas 8:

Pratimas 9:

Mokytojas prašo mokinio sugroti 4/4 metre, tinkamai naudojant kairės 
rankos pirštus, sekant spalvų instrukcijomis kompiuteryje.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Sudavimo ir tempo sinchronizavimas.

Pratimas 6:

Pratimas 7:

Mokytojas prašo mokinio suspausti dešinį delną į kumštį ir, girdint tam 
tikras natas ištiesiant pirštus, suduoti į būgną. 

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Dešinės rankos pirštų, delno naudojimas. 

Mokytojas prašo mokinio suspausti kairįjį delną į kumštį ir, girdint tam 
tikras natas ištiesiant pirštus, suduoti į būgną. 

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Kairės rankos pirštų naudojimas.

Mokytojas prašo mokinio sugroti 4/4 metre, tinkamai naudojant dešinės 
rankos pirštus, sekant spalvų instrukcijomis kompiuteryje.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Sudavimo ir tempo sinchronizavimas.



72 73

Pratimas 12:

Pratimas 13:

Pratimas 10:

Pratimas 11:

Mokytojas prašo mokinio sugroti pagal matomas 
instrukcijas kompiuteryje.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Abiejų rankų sinhronizavimas.

Mokytojas prašo mokinio suspausti dešinįjį delną į kumštį ir, girdint 
tam tikras natas, ištiesti pirštus, jų galais suduodant į būgną.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Dešinės rankos pirštų galų naudojimas. 

Mokytojas prašo mokinio sugroti 4/4 metre, tinkamai naudojant 
dešinės rankos pirštų galus, sekant spalvų instrukcijomis kompiuteryje.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Sudavimo ir tempo sinchronizavimas.

Mokytojas prašo mokinio įvardinti ar sugrotas garsas buvo aukštas ar 
žemas. Jei būtina, pratimas kartojamas tiek kartų, kiek reikia.

Pavyzdžiui: 

Prašau pasakyti ar garsas buvo aukštas ar žemas

Atsakymas: Bosas 
(žemas)

Aukštas Aukštas 

Įgūdis: Klausos ugdymas. 
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Pratimas 14:

Pratimas 15:

Pratimas 16:

Mokytojas prašo mokinio įvardinti ar sugrotas garsas buvo aukštas 
ar žemas. Jei būtina, pratimas kartojamas tiek kartų, kiek reikia.

Pavyzdžiui: 

Prašau pasakyti girdimas garsas yra aukštas ar žemas.

Trečdalis        Trečdalis Bosas          Bosas          Trečdalis Trečdalis

Įgūdis: Akustinis suvokimas, spalvų ir garsų derinimas.

Pratimas 17:

Mokytojas prašo mokinio sugroti 4/4 metre, tinkamai naudojant abejas 
rankas, sekant spalvų instrukcijomis kompiuteryje.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Sinchorninis rankų darbas ir natų judėjimo horizontaliai sekimas.  

Mokytojas prašo mokinio suspausti kairįjį delną į kumštį ir, girdint tam 
tikras natas, ištiesti pirštus, jų galais suduodant į būgną.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Kairės rankos pirštų galų naudojimas.

Mokytojas prašo mokinio sugroti 4/4 metre, tinkamai naudojant kairės 
rankos pirštų galus, sekant spalvų instrukcijomis kompiuteryje.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Sudavimo ir ritmo sinchronizavimas.
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Pratimas 18:

Mokytojas prašo mokinio sekti rodoma spalvų seka.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Sinchroninis rankų keitimas grojant tam tikru tempu.

Pratimas 19:

Mokytojas prašo mokinio nuosekliai sekti rodoma spalvų seka.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Sinchroninis rankų keitimas grojant tam tikru tempu.

Pratimas 20:

Mokytojas rašo mokinio nekelti jokio triukšmo. Praėjus kelios minutėms, 
mokinio prašoma papasakoti, kokius garsus jis girdėjo.

1. žingsnis: Prašau pabūti tyliai 2 minutes..
2. žingsnis: Prašau pasakyti kokius garsus girdėjote arti saves ir kokius 

garsus girdėjote toliau nuo savęs?  

Įgūdis: Emociniai įgūdžiai.

Pratimas 21:

Mokytojas prašo mokinio sugroti matomas kompiuteryje spalvas.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Pauzės mokymasis. 
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Pratimas 25:

Mokytojas prašo mokinio groti tam tikru ritmu.

Pavyzdžiui:

7/8:

Įgūdis: Specifinio akomponimento mokymasis. Graikijos, Lietuvos, 
Turkijos ir Airijos nacionalinių dainų ritmas. 

Pratimas 26:

Mokytojas prašo mokinio groti specifiniu ritmu grupėje.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Bendradarbiavimas mušamųjų instrumentų grupėje.

Pratimas 27 :

Mokytojas prašo mokinio improvizuoti du taktus

Įgūdis: Improvisation. 

Pratimas 28 :
Mokytojas prašo mokinio groti koncerto metu auditorijai.

Įgūdis: Sceninis elgesys.

Pratimas 22:

Mokytojas prašo mokinio groti skirtingais metrais.

Pavyzdžiui:

4/4: 

3⁄4:

Įgūdis: Metrų mokymasis. 

Pratimas 23:

Mokytojas prašo mokinio groti įtraukiant naujus pratimus ir savo grojimo 
stilių.

Įgūdis: Kitokių grojimo būgnu technikų mokymasis. 

Pratimas 24:

Mokytojas prašo mokinio groti kartu su kitais muzikantais.

Įgūdis: Bendradarbiavimas su kitais muzikos instrumentais.
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TRADICINIAI 
INSTRUMENTAI

M.E.L.O.S.
SKRABALŲ METODAS

TRADICINIAI 
INSTRUMENTAI

TRADICINIAI 
INSTRUMENTAI

TRADICINIAI 
INSTRUMENTAI
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M.E.L.O.S. SKRABALŲ METODAS
PASTABA: toliau pateiktuose Skrabalai pavyzdžiuose juodos spalvos 
pastaba / pikis "H" yra lygiavertė pastabai / pikui "B" kitose šio vadovo 
prietaisų pavyzdžiuose. 

Pratimas 1:

Mokytojas prašo mokinio parodyti tam tikrą instrumentą paveikslėlyje. 

Pavyzdžiui:

Prašau man parodyti fleitą, bongą, skrabalus, gitarą, sintezatorių, 
Santurą, Baglamą.

Įgūdis: Instrumentų pažinimas

Pratimas 2:

Mokytojas prašo mokinio įvardinti rodomus instrumentus. Mokinys 
kartoja instrumentų pavadinimus kartu su mokytoju.

Pavyzdžiui:

Parodyk man pianiną, skrabalus, fleitą bongą, gitarą, sintezatorių, 
Santurą, Baglamą.

Įgūdis: Instrumentų įvardijimas.
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Pratimas 6:

Mokytojas parodo mokiniui kaip 
reikia teisingai laikyti skrabalų 
lazdeles: 
viena lazdelė kairėje rankoje, kita – 
dešinėje rankoje, 
lazdelės laikomos už platesnių – 
ilgesnių galų. 
Mušamoji lazdelės galvutė laikoma 
iškilumu žemyn.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: teisingas lazdelių laikymas.

Pratimas 3:

Mokytojas prašo mokinio 
pastatyti instrumentą 
patogiai ir stabiliai.

Pavyzdžiui:

gūdis: teisinga 
instrumento pozicija.

Pratimas 4:

Mokytojas prašo mokinio 
užimti patogią sėdimą 
padėtį prie instrumento.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: 
teisinga kūno padėtis grojant.

Pratimas 5:

Mokytojas prašo mokinį užimti 
patogią stovimą padėtį prie 
instrumento.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: teisinga kūno padėtis 
grojant.

* Mokinys privalo pasirinkti kaip 
jam patogiau groti – sėdint ar 
stovint.

Pratimas 7:

Mokytojas prašo užgauti 
lazdele skrabalų dėžutę.
Mokytojas rodo spalvotą 
kortelę – mokinys stukteli per 
tą dėžutę, ant kurios yra 
rodomos spalvos lipdukas. 
Pratimo tempas eigoje 
greitėja

Pavyzdžiui:

Įgūdis: reakcijos greitis.
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Pratimas 10:

Mokytojas pagroja kelias natas ir paprašo mokinio suskaičiuoti garsus.

Pavyzdžiui: 
Kiek garsų girdėjote?

Atsakymas: 14

Įgūdis: garsų suskaičiavimas.

Pratimas 11:

Mokytojas prašo mokinio pagroti gamą aukštyn nuo Do iki Do  kaire 
ranka.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: gamos mokėjimas ir gebėjimas groti kaire ranka. 
Krypties aukštyn žinojimas.

Pratimas 8:

Mokytojas prašo stuktelti lazdele į skrabalų dėžutę.

Pavyzdžiui:

Mokytojas rodo spalvotą kortelę – mokinys stukteli per reikiamą 
dėžutę ir įvardiją teisingą natą.

Įgūdis: Spalvos – natos ryšys.

Pratimas 9:

Mokytojas prašo stuktelti lazdele į instrumento dėžutę.

Pavyzdžiui:

Mokytojas rodo kortelę su natos pavadinimu – mokinys stukteli per 
reikiamą dėžutę ir įvardiją teisingą spalvą.

Įgūdis: Spalvos – natos ryšys.
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Pratimas 14:

Mokytojas prašo mokinio sugroti gamą žemyn nuo Do iki Do 
dešine ranka.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: gamos mokėjimas ir gebėjimas groti dešine ranka. 
Krypties žemyn žinojimas.

Pratimas 15:

Mokytojas prašo mokinio sugroti gamą aukštyn nuo Do iki Do abejomis 
rankomis. Per vieną dėžutę abejomis lazdelėmis stuktelint tuo pačiu 
metu.
Pavyzdžiui:

Įgūdis: Abiejų rankų sinchroninis darbas. Grojimas 
unisonu. Krypties aukštyn žinojimas.

Pratimas 12:

Mokytojas prašo mokinio sugroti gamą aukštyn nuo Do iki Do dešine 
ranka.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: gamos mokėjimas ir gebėjimas groti dešine ranka. 
Krypties aukštyn žinojimas.

Pratimas 13:

Mokytojas prašo mokinio sugroti gamą žemyn nuo Do iki Do kaire 
ranka.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: gamos mokėjimas ir gebėjimas groti kaire ranka. 
Krypties žemyn žinojimas.
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Pratimas 18:

Mokytojas prašo mokinio groti natas iš eilės, kiekvieną jų grojant 
skirtinga ranka (kairė ranka – dešinė ranka – kairė ranka).

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Sinchroninis rankų darbas. Ritmo pojūtis.

Pratimas 19:

Mokytojas prašo mokinio pagroti dvi natas abejomis rankomis tuo pačiu 
metu.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Instrumento valdymo kontrolė

Pratimas 16:

Mokytojas prašo mokinio sugroti gamą žemyn nuo Do iki Do 
abejomis rankomis.
Per vieną dėžutę abejomis lazdelėmis stuktelint tuo pačiu metu.
Pavyzdžiui:

Įgūdis: Abiejų rankų sinchroninis darbas. Grojimas 
unisonu. Krypties žemyn žinojimas.

Pratimas 17:

Mokytojas prašo mokinio sugroti abejomis rankomis suduodant į tą pačią 
dėžutę keičiant rankas: kairė ranka – dešinė ranka – kairė ranka.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Sinchroninis rankų darbas. Ritmo pojūtis.
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Pratimas 22:

Mokytojas prašo mokinio sugroti skirtingu tempu 
(metru).
Pavyzdžiui: 

2/4 

3/4

4/4

Įgūdis: Tempo (metro) mokymasis.

Pratimas 23:

Mokytojas prašo mokinio klausytis atidžiai ir išskirti pauzes. Įvardinti, 
kokį foninį triukšmą turi pauzė.
Mokytojas prašo mokinio suskaičiuoti pauzes.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Pauzių mokymasis.

Pratimas 20:

Mokytojas prašo mokinio sugroti tą pačią natą skirtingomis rankomis 
paeiliui (sugroti Do kaire, po to dešine ranka, sugroti Re kaire, po to dešine 
ranka ir t.t..)

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Smulkiosios motorikos ir ritmo pojūčio lavinimas.

Pratimas 21:

Mokytojas prašo mokinio groti skirtingas natas skirtingomis rankomis, 
pakartojant pirmą natą du kartus ta pačia ranka.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Sinchronizuoti tam tikrus veiksmus su ritmu. Klausos lavinimas
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Pratimas 26:

Mokytojas groja Skrabalais ir prašo mokinio įvardinti, kuri melodija 
yra linksma, o kuri liūdna.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Emocijų atpažinimas ir įvardijimas.

Pratimas 24:

Mokytojas prašo mokinio groti išlaikant pauzes.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Pauzių mokymasis.

Pratimas 25:

Mokytojas prašo mokinio improvizuoti grojant Skrabalais.

Įgūdis: Improvizacija.

Minėtuose pratimuose turi būti įvertintos žemiau išvardytos kvalifikacijos:

1. Gebėjimas suprasti instrukcijas
2. Gebėjimas sekti instrukcijas
3. Gebėjimas prisitaikyti
4. Sinchroninis grojimas sekant tempą
5. Gebėjimas suprasti klaidas.
6. Savarankiškas mokymasis.
7. Geras komandinis darbas
8. Naujų įgūdžių įgijimas ir lavinimas
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M.E.L.O.S.
SAZ - BAGLAMA METODAS

TRADICINIAI 
INSTRUMENTAI
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M.E.L.O.S. METHOD SAZ - BAGLAMA

Pratimas 1:

Mokytojas prašo mokinio parodyti žinomas spalvas ir jas įvardyti.

Pavyzdžiui: 

Prašau parodyti šias spalvas (ruda, raudona, mėlyna, geltona ir pan.)

Taip. 

Įgūdis: Spalvų pažinimas.
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Pratimas 4:

Mokytojas rodo mokiniui, kaip reikia taisyklingai rodomuoju pirštu ir 
nykščiu laikyti mediatorių (brauktuką).

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Teisingas mediatoriaus laikymas.

Pratimas 5:

Mokytojas rodo mokiniui kaip mediatoriumi braukti per stygas.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Braukimas per visas instrumento stygas mediatoriumi.

Pratimas 2:

Mokytojas prašo parodyti įvardyti rodomas spalvas. Mokinys kartoja 
spalvos pavadinimą kartu su mokytoju.

Pavyzdžiui: 
Prašau pasakyti spalvų pavadinimus. 

Taip, tai ruda, raudona, mėlyna, geltona ir t.t. 

Įgūdis: Spalvų įvardijimas.

Pratimas 3:

Mokytojas prašo mokinio teisingai atsisėsti, pasiimti instrumentą ir rasti 
patogią kūno padėtį reikalingą grojimui.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Teisinga kūno padėtis.
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Pratimas 8:

Mokytojas prašo mokinio  sugniaužus kairės rankos kumštį ir ištiesus 
bevardį ir mažąjį pirštus, juos uždėti ant pažymėtų spalvų

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Kairės rankos bevardžio ir mažojo pirštų izoliacija.

Pratimas 6:

Mokytojas prašo mokinio sugniaužus dešinės rankos kumštį ir ištiesus 
rodomąjį ir vidurinįjį pirštus, juos uždėti ant pažymėtų spalvų.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Kairės rankos rodomojo ir vidurinio pirštų izoliacija.

Pratimas 7:
Mokytojas prašo mokinio groti 4/4 metre, tinkamai naudojant kairės 
rankos rodomąjį ir vidurinįjį pirštus, o dešine ranka braukti per stygas 
taip, kaip rodoma kompiuterio ekrane. Ant instrumento spalvos turi būti 
suklijuotos tinkamai.
Pavyzdžiui:

Įgūdis: Melodijos grojimas abejomis rankomis, tinkamas mediatoriaus 
naudojimas.
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Pratimas 10:
Mokytojas prašo mokinio groti 4/4 metre, tinkamai naudojant kairės rankos 
rodomąjį pirštą ir nykštį, o dešine ranka braukti per stygas taip, kaip rodoma 
kompiuterio ekrane. Ant instrumento spalvos turi būti suklijuotos tinkamai.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Abiejų rankų koordinacija.

Pratimas 9:

Mokytojas prašo mokinio groti 4/4 metre, tinkamai naudojant kairės 
rankos bevardį ir mažąjį pirštus, o dešine ranka braukti per stygas taip, 
kaip rodoma kompiuterio ekrane. Ant instrumento spalvos turi būti 
suklijuotos tinkamai.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Melodijos grojimas sveikosiomis natomis abejomis rankomis, 
tinkamas mediatoriaus naudojimas.
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Pratimas 13:

Mokytojas prašo mokinio groti melodiją sekant rodomas spalvas (natas) 
kompiuteryje. Ant instrumento spalvos turi būti suklijuotos tinkamai.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Paprastos melodijos DO Mažoriniame akorde grojimas. 

Pratimas 14:
Mokytojas prašo mokinio groti melodiją sekant rodomas spalvas (natas) 
kompiuteryje. Ant instrumento spalvos turi būti suklijuotos tinkamai. 
Rekomenduojamos paprastos skirtingų tonacijos melodijos.

Pavyzdžiui:  

Prašome pažiūrėti video.

Įgūdis: Paprastų melodijų skirtingose tonacijose atlikimas

Pratimas 15:
Mokytojas prašo mokinio akompanuoti kitam muzikantui. 

Įgūdis: Grojimas duetu su kitu muzikantu, akomponavimas.

Pratimas 16:
Mokytojas prašo mokinio pasirodyti publikai, atlikti kūrinį bağlama  instrumentu ir nusilenkti 
baigus pasirodymą.

Įgūdis: Scenos kultūra. 

Pratimas 11:

Mokytojas prašo mokinio groti ketvirtinėmis natomis 4/4 metre, kairės 
rankos pirštais spaudžiant kiekvieną natą, dešine ranka mediatoriumi 
braukiant per stygas.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Abiejų rankų koordinacija grojant ketvirtinėmis natomis.

Pratimas 12:
Mokytojas prašo mokinio sugroti natas 4/4 metre. Natos turi būti 
pažymėtos spalvomis. Rekomenduojami paprasti pratimai.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis:  Nuoseklus Mažorinio akordo grojimas instrumentu Bağlama. 
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M.E.L.O.S.
SANTOURI METODAS

TRADICINIAI 
INSTRUMENTAI
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M.E.L.O.S. SANTOURI METODAS

 Pratimas 1:

Mokytojas prašo mokinio patogiai atsisėsti ant kėdės krašto (kūno 
padėtis su kėde turi sudaryti 90 laipsnių kampą) priešais instrumentą.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Teisinga kūno pozicija.

Pratimas 2:
Mokytojas prašo mokinio teisingai paimti lazdelę – viduriniuoju ir 
rodomuoju pirštu, lazdelę stabilizuojant nykščiu.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Teisingas lazdelės suėmimas.
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Pratimas 6:
Mokytojas prašo mokinio  groti C – dur tonacijoje sekant spalvas 
abejose Santuri pusėse.

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Praktika grojant C –dur tonacijoje. 

Pratimas 7:
Mokytojas prašo mokinio vienu metu ir / ar pakaitomis groti ir melodiją 
ir jos bosinę liniją.

 Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Dviejų rankų koordinacija

Pratimas 3:
Mokytojas nurodo konkrečias eilutes ir pradedame mokytis groti 
dešiniąja ranka. 

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Garso lazdele išgavimas dešiniąja ranka

Pratimas 4:
Mokytojas nurodo konkrečias eilutes ir pradedame mokytis groti kairia 
ranka. 
Pavyzdžiui:

Įgūdis: : Garso lazdele išgavimas kairiąja ranka 

Pratimas 5:
Mokytojas naudoja spalvas skirtingoms natoms. 
Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Sinchroninis grojimas dviemis rankomis. 
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Pratimas 10:

Mokytojas prašo mokinio  žiūrėti į pateiktą pavyzdį ir sekti 
metronomą.

Pavyzdžiui: 

       = 80

Įgūdis: Praktika dešinės ir kairės rankų kaitaliojimas.

Pratimas 11:

Mokytojas prašo mokinio groti bosinę liniją ir susipažinti su jos 
naudojimu 

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: bosinės linijos grojimas

Pratimas 8:

Mokytojas prašo mokinio  žiūrėti į pateiktą pavyzdį ir groti natas.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Vizualinis – motorinis koordinavimas 

Pratimas 9:

Mokytojas prašo mokinio žiūrėti į pateiktą pavyzdį ir sekti tempą, kurį 
pateikia mokytojas ar metronomas.

Pavyzdžiui: 

       = 100

Įgūdis: Sinchronizacija su tempu.



116 117

Pratimas 12:

Mokytojas prašo mokinio groti ir išmokti konkretų ritmą.
Pavyzdžiui: 

Įgūdis: Akompanimentas, ritmai iš Graikijos, Lietuvos, Turkijos ir 
Airijos.

Pratimas 13:

Mokytojas prašo mokinio akomponuoti kitam muzikantui 

Įgūdis: akomponavimas solo instrumentui

Pratimas 14:

Mokytojas prašo eiti ir groti vienam į sceną,  baigus groti nusilenkti 
žiūrovams 

Įgūdis: Tinkamas elgesys koncerte.

Užrašai
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M.E.L.O.S.
EXAMPLE: TIN WHISTLE

M.E.L.O.S. 
METODAS 

PLONAJAI DŪDELEI 
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M.E.L.O.S. METODAS PLONAJAI DŪDELEI 
(ALAVO ŠVILPUKAS) 
Šio skyriaus tikslas – palaikyti (padėti) asmenis ar organizacijas, besidominčias 
M.E.L.O.S. metodo kūrimu savo šalyje. Šiame skyriuje mes apibūdinsime 
procesą, kurį naudojame Airijoje plonoji dūdelė yra melodingas instrumentas, 
naudojamas tradicinei airių muzikai groti.

Rengdami gaires plonąjai dūdelei (ir bet kokiai kitai jūsų identifikuotai 
priemonei), mes naudojamės tekstu, vaizdiniais ir vaizdo įrašais, kad padėtume 
mokymosi procese. Žemiau pateiktas 1 pratimas yra pirmojo mokymosi etapo 
pavyzdys, kuriame rekomenduojame atkreipti dėmesį į pagrindinius 
instrumento ypatumus.

Pratimas 1:

Mokytojas pristato mokiniui skirtingas plonosios dūdelės dalis, 
pvz., kandiklio, pirštų skylių ir t.t.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: airiškos dūdelės dalių nustatymas.
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Trečiuoju etapu studentas geriau susipažins su instrumentu, modeliuodamas 
teisingą padėtį ir sąveikaudamas su instrumentu.

Pratimas 3:

Mokinys paima plonąją dūdelę ir stovėdamas arba sėdėdamas 
studentas susiranda patogią poziciją groti.

Įgūdis: Muzikinio instrumento padėtis.

Ketvirtajame etape instruktorius su studentu identifikuos spalvas, naudojamas 
instrumentui, skirtas atskirti natas ir akordus (naudojant spalvotus lipdukus). 
Instruktorius nustatys  teisingą rankų ir kūno padėtį, kad būtų galima groti 
remiantis parodytomis spalvomis; studentas kopijuoja grojimą. Tai yra plati 
fazė, kurios dėka studentas mokosi spalvų ir su jais susijusios formos. Žemiau 
pateiktas pavyzdys 

Kai mokiniai yra susipažinę su pirmuoju etapu, mokytojai gali modeliuoti ir 
dirbti su mokiniu, taisydami  kūno padėtį ir poziciją prie instrumento. Žemiau 
pateikiamas mokytojo pavyzdys, kuriame naudojamas tekstas ir vaizdai, 
parodantys padėtį. Atkreipkite dėmesį, kad svarbu suprasti, kad kūno padėtį ir 
laikyseną svarbu pritaikyti besimokantiesiems asmenims su negalia. Arba 
priemonė gali būti pritaikyta taip, kad atitiktų neįgaliųjų dalyvių reikalavimus.

Pratimas 2:

Mokytojas parodo mokiniui  teisingą padėtį kaip sėdėti ar stovėti prieš 
paimant instrumentą. Lūpas pridedame švilpuko gale ir laikome pirštus virš 
skylių švilpuko priekyje.

Pavyzdžiui: 

Įgūdis: kūno pozicija.
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Įgūdis: Spalvų atpažinimas ir pirštų ir išdėstymas.

Pratimas 4:
Mokytojas prašo mokinio nustatyti spalvas, kurios bus naudojamos 
grojant. Tuomet mokytojas rodo ir prašo studento uždengti atitinkamas 
pirštų skyles, garsus atitinkančius spalvą.

Pavyzdžiui: 

* “C1 ” Pūsk stipriau.

* “D1”  Pūsk stipriau.
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Penktame etape mokinys pradės groti instrumentu sklandžiau, laikydamasis jam 
parodytus spalvų modelių; jis modeliuoja teisingas pozicijas ir padėtį, susijusią 
su kiekviena spalva kad galėtu groti

Pratimas 5:

Mokinys suras tinkamą ir patogią padėtį ir pūs į instrumentą, kad sukurtų 
ilgalaikį garsą. Tęsti šį metodą, užtikrinant gerą ir stabilų garsą ir 
užtikrinant kiekvieno piršto padėtį

Pavyzdžiui:

Įgūdis: Plonosios dūdelės garso išgavimas.

Šeštame etape mokinys toliau praktikuojasi groti su dešine ir kaire rankomis, 
taip pat įtraukdamas papildomus muzikavimo elementus, pvz., kvėpavimo 
kontrolę arba pėdų padėtį, kaip to reikalauja instrumentas.

Pratimas 6:

Mokinys tiksliai valdys kvėpavimą, pirštus ir garsą, kad išgautų 
melodiją.

Įgūdis:Kvėpavimas, kairės ir dešinės rankos naudojimas grojant.

Užrašai
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Idėjos kuriant M.E.L.O.S. 
orkestrą
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Idėjos kuriant M.E.L.O.S. orkestrą
Orkestro sukūrimo koncepcija specialiojo ugdymo sistemoje su sutrikusio 
intelekto asmenimis yra orientuota į pagalbą žmonėms su specialiais poreikiais 
prisijungti prie grupės; funkcionuoti kolektyviai;  plėtoti įvairius įgūdžius ir 
džiaukitės tuo, ką jie daro.

Programinė įranga sukurta remiantis keturių institucijų, siekiančių sutrikusio 
intelekto asmenų ir M.E.L.O.S., sąveikos. Programa yra suprojektuota unikaliu 
principu. Programinė įranga apima keturias muzikos instrumentų kategorijas: 

• pirma - Melodijos kategorija, sukurta fleitai;

• antra, "Akordo" kategorija, sukurta fortepijonui ir gitarai;

• trečia, "Boso" kategorija;

• ketvirta, perkusijos kategorija.

Instrukcija, kaip groti visais paminėtais muzikos instrumentais, aprašyta 
ankstesniuose skyriuose.

Todėl mūsų modelis pasižymi šiomis ypatybėmis:

(A) "Muzikantai" grupuojami pagal muzikos instrumentų kategoriją.
(B) Muzikantai naudojasi  planšetiniais kompiuteriais, prijungtais prie centrinio
serverio ir  belaidžio interneto.
(C) Centrinis serveris siunčia į planšetinius kompiuterius reikiamus duomenis.

Šios ypatybės  gali būti pavaizduotos schema:

Melodija  
(fleita)

SERVERIS

Mušamasis 
instrumentas

Akordai Bosai
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APIBENDRINIMAS
Erasmus+ M.E.L.O.S (Muzikinis ugdymas šviesos ir optinė stimuliacija) tai 
tarptautinis dviejų metų projektas į mokymosi procesą įtraukęs penkias 
organizacijas partneres iš keturių šalių: Airijos, Graikijos, Lietuvos ir Turkijos. 
Projekto pamatas - Dr. Ioannis Makris sukurtas ir išvystytas metodas, kuris  yra 
taikomas ERGASTHRI įstaigoje, Atėnuose,  Graikijoje . Šio metodo pagrindu 
projekto partneriai sukūrė metodiką, internetinį puslapį, vartotojui draugišką 
kompiuterinę programėlę (aplikaciją), vartotojo vadovą.

Projektas orientuotas į sutrikusio intelekto suaugusį besimokantįjį ir į jo 
galimybę aktyviai naudoti technologijas, domėtis ir praktikuoti muziką, 
integruotis į visuomenę.

Šio projekto produktai – tai įrankiai, palengvinantys sutrikusio intelekto 
suaugusiųjų muzikinį mokymąsi. Vienas iš projekto produktų yra kompiuterinė 
programėlė (aplikacija) skirta mokytojui ir besimokančiajam, kurios pagalba, 
atitinkamomis spalvomis koduojant natas, galima kurti naujas ar mokytis groti 
jau egzistuojančias muzikines kompozicijas.  Ši metodika apjungia melodiją, 
akordus, mušamuosius. Kompiuterinę programėlę (aplikaciją) padeda suprasti 
šis Mokymosi vadovas, kuriame labai detaliai išaiškinta kaip mokytis groti 
populiariaisiais ansamblio instrumentais: fleita, klavišiniai, gitara, bosinė gitara, 
mušamieji. Taip pat pateikiama metodika kaip groti su skirtingų šalių tradiciniais 
instrumentais: Skrabalais (Lietuva), Saz / Baglama (Turkija), Santouri (Graikija) ir 
Plonąja dūdele (Airija). 

Kompiuterinę programėlę (aplikaciją) kūrė Omega Technology 
bendradarbiaudama su partneriais, kurie teikė idėjas dėl Dr. Makris metodo 
praktinio panaudojimo. Buvo išbandyta daug rekomendacijų ir sukurta galutinė 
kompiuterinės programėlės versija, kurią galima rasti adresu 
www.melosmusic.eu. Programėlė buvo testuojama su sutrikusio intelekto 
suaugusiais besimokančiaisiais atsižvelgiant į individualius jų poreikius ir 
mokymosi stilius. Programėlėje yra galimybė pasirinkti alternatyvias žymėjimo 
sistemas, kurios atitiktų kiekvieno besimokančiojo individualius poreikius. Tokiu 
būdu programėle gali naudotis ir asmenys jau gerai valdantys instrumentus ir 
pradedantieji - naudojantys spalvų muziką. Mokinys yra pagrindinis veikėjas, o 
mokytojas - tik pagalbininkas.

Kiekvienas projekto partneris aktyviai įsijungė į mokymosi vadovo kūrimo 
procesą: kūrė ir išbandė pratimus, ištobulino metodiką, testavo programėlę. 
Didelį indėlį į produktų kūrimą įnešė: Dr. Ioannis Makris, Spyros Kaltikopoulos, 

Visa medžiaga yra parengiama iš anksto ir "muzikantai" turi galimybę parepetuoti 
prieš grodami orkestre. Informacija, kurią kiekvienas "muzikantas" gauna į savo 
planšetinį kompiuterį, priklauso nuo muzikos instrumento (fleitos, gitaros, 
fortepijono, boso, perkusijos), kuriuo jis groja. Muzikantai yra suskirstyti į grupes, 
kiekvienas muzikantas turi savo planšetinį kompiuterį, kurio ekranas yra toks pat 
kaip ir buvo daudojamas mokymosi metu.

Asmuo, valdantis centrinę informaciją, kurią pagrindinis kompiuteris skleidžia į 
planšetinius kompiuterius, turi būti patyręs. Jis turi būti profesionalus muzikantas, 
kuris taip pat žino, kaip diriguoti orkestrui. M.E.L.O.S. programoje šis muzikantas 
bus vadinamas Muzikinos Koordinatoriumi, atliekančiu orkestro dirigento 
vaidmenį. Koordinatorius turi turėti didelį ekraną, kuriame jis gali sekti kiekvienos 
kategorijos orkestro muzikos instrumento spalvas. Tokiu būdu, esant poreikiui, 
koordinatorius gali bet kada įsikišti ir nukreipti orkestrą kita linkme.

Aprašytas teorinis modelis buvo sukurtas M.E.L.O.S. projekto metu ir bus 
išbandytas C4 renginio metu. Šio renginio tikslas - projekto pristatymas ir koncertas, 
kurį bendrai atliks keturių institucijų nariai: a) neįgaliųjų tėvų ir globėjų asociacija 
"Ergastiri" (Graikija) ); b) Aliaga Ozel Egitim yra Uygulama Merkezi (Turkija); (c) 
"Cope Foundation" (Airija); ir (d) Jaunoliu dienos centras (Lietuva). Penktasis 
partneris Theofanis Alexandridis kai Sia EE (Graikija) bus atsakingas už techninę dalį 
ir pagalbą. Kiekviena dalyvaujančioji institucija įsipareigojo parengti vieną 
muzikantą vienai muzikos instrumentų kategorijai. Koncerto muzikos medžiaga 
suprojektuota ir paruošta naudojant spalvų kodavimo sistemą, o muzikantai bus 
raginami bendradarbiauti Europos lygiu C4 renginyje.

KOORDINAT
ORIUS

Gitara

Pianinas Bosai
Fleita           

(ar kitas melodinis 
instrumantas)

Mušamieji
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Nikos Papastamatiou, Panagiotis Korfoxyliotis, Andreas Diktyopoulos, Lina 
Trebiene, Elif Corbaci, Seher Akkas, Eoin Nash, Paul Sherlock ir Rebecca 
Hehn.

Už palaikymą nuoširdi dėkojame Erasmus+ programai ir Graikijos Nacionalinei 
agentūrai. Taip pat dėkojame kiekvieno projekto partnerio organizacijai už 
motyvaciją ir didelį indėlį į projekto rezultatus. Mes tikime, kad „Makris 
Metodas“ bus vystomas ateityje ir padės muziką pasiekti kievienam sutrikusio 
intelekto besimokančiajam. Šį projektą baigiame tikėdamiesi, kad M.E.L.O.S. 
taps atraminiu laipteliu siekiant didesnių tikslų.

Notes
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Priedas 
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Priedas A

Pagrindinių įgūdžių verinimas 

Tikslinė grupė - M.E.L.O.S. 
dalyviai

Dalyvio vardas:   

Amžius:

Vertinimo metodas: Nestandartizuotas testas

1: nėra įgūdžių 
2: menki įgūdžiai  
3: patenkinami įgūdžiai
4: geri įgūdžiai  
5: puikūs įgūdžiai

Įgūdžiai 1 2 3 4 5

1. Skiria dešinę ir kairę kūno puses

2. Skiria dešinę ir kairę  puses erdvėje

3. Kūno pažinimas

4. Kūno vidurio linijos žinojimas

5. Laikysenos kontrolė

6. Balansas

7. Kinestezija

8. Spalvų skyrimas

9. Spalvų įvardijimas

10. Dviejų pirštų suvokimas

11. Abipusė koordinacija

12. Dėmesio lygis

13. Garsinė atmintis

14. Paprastų užduočių vykdymas

15. Sudėtingų užduočių vykdymas

16. Funkcinė sėdimoji padėtis

17. Formų skyrimas

18. Formų įvardijimas

19. Pagrindinės rankos dominavimas

20. Grojimas vienu pirštu

21. Skirtinga pirštuotė

22. Akies ir rankos koordinacija

23. Muzikos instrumento atpažinimas

24. Vizualinis išskyrimas

25. Vizualinė atmintis

26. Skirtingo aukščio garsai

27. Skyrimas pagal klausą

28. Binary sąveika

29. Emociniai įgūdžiai
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VERTINIMAS

4-5

Vertinamų įgūdžių lygis yra geras, M.E.L.O.S. pedagoginė programa gali 
būti taikoma  mokiniui.

3

Vertinamų įgūdžių lygis yra patenkinamas. Rekomenduojama, kad mokinys 
gautų individualią pagalbą, kad galėtų toliau tobulinti įgūdžius.

1-2

Įvertintų įgūdžių lygis yra labai menkas. Mokinys negali suprasti M.E.L.O.S. 
programos. Mokiniui būtina individuali pagalba, kad galėtų toliau tobulinti 
įgūdžius..

Siūlomos veiklos

• Dešinės ir kairės pusės 
pažinimas erdvėje ir savo 
kune 

• Kūno pažinimas
• Vidurio linijos kirtimas
• Balansas
• Kūno padėties kontrolė
• Kinestezija 

Prašoma mokinio atsistoti ir parodyti 
pagrindines kūno dalis. Mes taip pat 
prašome jo atpažinti dešinę ir kairę savo 
kūno pusę. Mes prašome jo parodyti 
kūno dalis priešingoje kūno pusėje. Mes 
prašome jį vaikščioti į dešinę ir į kairę. 
Pagaliau mes prašome jį pastovėti ant 
vienos kojos atliekant kažkokį veiksmą. 

• Spalvų skyrimas
• Spalvų įvardijimas
• Suėmimas dviem pirštais
• Dviguba koordinacija
• Dėmesingumo lygis
• Garsinė atmintis
• Paprastų ir sudėtinių užduočių 

vykdymas
• Funkcionali sėdimoji padėtis 

Mokinys sėdi. Mes prašome jo suderinti 
karoliukus (pagrindinių spalvų) su 
akordus atitinkančiomis spalvomis. Tada 
mes prašome suderinti trijų konkrečių 
spalvų karoliukus tam tikra tvarka.

• Formų skyrimas
• Formų įvardijimas
• Akies ir rankos koordinacija
• Grojimas vienu pirštu
• Pagrindinės rankos 

dominavimas
• Skirtinga pirštuotė

 
Mes sudarome du stulpelius su 
pagrindinėmis figūromis išsidėsčiusiomis 
dviem vertikaliomis linijomis. Mes prašome 
mokinio atskirti figūras vieną nuo kitos, o 
paskui įvardyti kiekvieną. Tada mes prašome 
sujungti tokias pat figūras, naudojant žymeklį. 
Po to prašome sekti paties nupieštas linijas, 
vedžiojant jomis pirštais. Galiausiai atliekame 
priešingus veiksmus pirštais ir prašome 
mokinį  kopijuoti veiksmus.

• Muzikos instrumentų 
pažinimas 

• Vizualinis atskyrimas
• Vizualinė atmintis
• Skirtingo aukščio garsai
• Skyrimas iš klausos

 
Mes prašome mokinio išvardinti muzikos 
instrumentus, kuriuos jis mato klasėje. Tada 
rodome muzikos instrumentų nuotraukas ir 
prašome rasti instrumentus. Mes prašome 
mokinio paspausti fortepijono klavišą su 
skirtingo aukščio garsais. Mes grojame 
paprastą ritmą skirtingais muzikos 
instrumentais ir paprašome mokytojo (kuris 
nemato instrumento, kuriuo grojama) 
įvardinti, iš kur atsiranda garsas.

• Binary sąveika
• Emociniai įgūdžiai 

Mes vertiname bendrą mokinio elgesį 
minėtų veiklų metu.
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Ar M.E.L.O.S. projektas pagerino socialinius dalyvių įgūdžius?

1 62 73 84 95 10

Ar M.E.L.O.S. projektas pagerino dalyvių tarpasmeninius 
bendravimo įgūdžius?

1 62 73 84 95 10

Ar M.E.L.O.S. projektas pagerino dalyvių gerovę?

1 62 73 84 95 10

Ar M.E.L.O.S. projektas pagerino prieigą prie kultūrinės medžiagos?

1 62 73 84 95 10

Ar  M.E.L.O.S. projektas pagerino muzikos prieinamumą sutrikusio 
intelekto asmenims?

1 62 73 84 95 10

Lytis: Užimtumas:

Išsilavinimas: Amžius:

Priedas B

M.E.L.O.S. Klausimynas mokytojams/ vadovams 

Ar M.E.L.O.S. projektas pagerino dalyvių motorikos įgūdžius?

1 62 73 84 95 10

Ar M.E.L.O.S. projektas pagerino dalyvių susikaupimo įgūdžius?

1 62 73 84 95 10

Ar M.E.L.O.S. projektas padėjo dalyviams suprasti, kaip reikia groti ?

1 62 73 84 95 10

Ar M.E.L.O.S. projektas pagerino dalyvių meninius gebėjimus?

1 62 73 84 95 10

Ar M.E.L.O.S. projektas pagerino dalyvių saviraiškos  gebėjimus?

1 62 73 84 95 10
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Priedas C

Ištekliai

Fleita
https://youtu.be/Mw5zDIR3W_k

Klavišinis instrumentas
https://youtu.be/4KP5wnkIOdc

Gitara
https://youtu.be/nu3n9V-Co1Q

Bosinė gitara
https://youtu.be/f1CUjADo8vM

Perkusija
https://youtu.be/U8XUxQm8NS4

Skrabalai
https://youtu.be/Z0HNMt7ksDA

Baglama
https://youtu.be/6OAT2InHw0k

Santouri
https://youtu.be/UGZtY3Y40P8

M.E.L.O.S. Klausimynas mokiniams 

(Prašome apibrėžti tinkamą veiduką)

Buvo sunku dirbti kompiuteriu?

Buvo sunku sekti spalvas? 

Buvo sunku sekti ritmą?

Buvo sunku groti kartu su kitu žmogumi?

Buvo sunku keisti akordus ar ritmą?

Ar spalvos padėjo tau groti?

Ar tau patinka  M.E.L.O.S. as programa? 
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