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Biografija

Anita muziką dėsto beveik 30 metų. Karjerą pradėjo kaip smuiko, fortepijono ir fleitos

mokytoja ir su vyru sukūrė muzikos mokyklą. Šiuo metu ji dirba muzikos specialiste

mokytoja trijose valstybinėse pradinėse mokyklose (su 4–11 metų amžiaus vaikais) ir

vienoje privačioje mokykloje. Ji vadovauja savo ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikos

projektui, bendruomenės chorui bei mušamųjų grupei. Kartą per savaitę ji veda

Dalcrozo euritmijos pamokas „Guildhall“ muzikos ir teatro konservatorijoje, Londone,

ir privačiai veda įvairių muzikos instrumentų pamokas. Dalcrozo euritmijos principai

dominuoja visoje Anitos pedagoginėje praktikoje, pritaikant įvairius metodo aspektus

pagal besimokančiųjų poreikius. Jos manymu, Dalkrozo metodika - labai naudinga

dirbant šiuo pandemijos laikotarpiu. Ji atveria daugiau galimybių mokant vaikus per

„Zoom“ ar „Teams“ platformas, padeda suteikti besimokantiems energijos ir palaikyti

muzikavimo džiaugsmą.



• Dalkrozo metodika yra sukurta Emilio Žako Dalkrozo –

XIX – XX amžių sandūroje. Jis buvo kompozitorius, 

improvizatorius ir revoliucingas pedagogas ir jo idėjos 

turėjo didelės įtakos muzikos, šokio ir teatro pasauliams. 

• Pagrindinis Dalkrozo metodikos tikslas yra, kad vaikai, 

praėję mokymosi kursą galėtų pasakyti ne ,,aš žinau“, bet 

,,aš patyriau“. 

Emilio Žako Dalkrozo muzikos 
mokymo metodika



Dalkrozo metodika remiasi penkiais 
pagrindiniais principais:

• Teorija eina PO praktikos. Tai atradimu grįsta 
mokymosi sistema;

• Aktyvus klausymasis;

• Judesys yra pagrindinis mokymosi variklis. 
Procese apjungiami laikas, erdvė ir energija

• Skatinama pozityvi saviraiška, stimuliuojant 
vaizduotę, sudarant galimybes improvizuoti 
ir kurti;

• Labai svarbi yra žaidybiška ir džiaugsminga 
atmosfera.



Jungtinėje Karalystėje visuotinis karantinas buvo
įvestas praėjusių metų kovo 23 dieną. Iš karto
turėjau perorientuoti savo veiklą keturiomis

kryptimis:

• Kiekvieną savaitę ruošiau po vieną 4-10 minučių mokomąjį video 

įrašą įvairioms amžiaus grupėms; 

• Mokiau groti instrumentu per zoom ir Microsoft teams;

• Grupines Dalkrozo pamokass taip pat vedžiau per ,,zoom“;

• Dirbau su svarbių specialybių (gydytojų, mokytojų, gaisrininkų) 

vaikais mokykloje. Kartais pamokos buvo gyvai transliuojamos 

ir vaikams namuose. Tai padėjo išlaikyti bendruomenės jausmą 

ir palaikyti vieni kitus. 



Reikalingi daiktai
• Mokytojui: mikrofonas, kamera, rekvizitai ir 

muzikos instrumentai

• Mokiniams (ir jų šeimoms): atlaisvinta 
kambario vieta, kurioje galima judėti ir dėžė su 
įvairiais rekvizitais: popierius ir 
rašikliai/pieštukai, pliušinis žaisliukas, 
muzikinės lazdelės, lengva skarelė ir kt. 



Įsivaizduokite, kad esate maži vaikai 
ir pabandykite kartu su manimi 

atlikti šias veiklas!



Užsiėmime demonstruotos veiklos:

1. Reakcija judesiu į skirtingus būgno signalus;

2. Lavinamas pulso pojūtis judinant kortelėje 
nurodytą kūno dalį pagal besikeičiančią 
muziką;

3. ,,Meškiukas Barnis vaikšto“: dvidalio ir 
tridalio, ir ,,taškuoto“ ritmo pratybos;

4. Muzikinė istorija apie monstriuką: 
naudojant skirtingus personažus lavinami 
skirtingi muzikiniai įgūdžiai, pristatomi 
įvairūs muzikiniai elementai.



Susijusios nuorodos

• Guildhall school of music and drama 

https://www.gsmd.ac.uk/

• JK Dalkrozo metodikos bendruomenė

https://dalcroze.org.uk/

• Amerikos Dalkrozo metodikos bendruomenė 

https://dalcrozeusa.org/

• Dalkrozo metodikos užduočių pavyzdžiai

https://www.youtube.com/watch?v=R3IKAYnNt
Pg&t=120s
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https://dalcroze.org.uk/
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