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 » Atrasti teorinės fizikos ryšius su jau seniai 
naudojamomis garso išgavimo technologijomis.

 » Atlikti kūrybinę garsų atkūrimo užduotį.
 » Atlikti instrumentų rūšiavimo užduotį.
 » Iš tąsios amorfinės medžiagos (molio ar plastilino) 

nulipdyti švilpynę, per kurios sandarą susipažįstama su 
garso bangos panaudojimu tradiciniame muzikavime.

Garso virpesių demonstravimui: 

 » Kamertonas garso bangos virpėjimui parodyti.
 » Indas su vandeniu.
 » Garso įrašų leistuvas gamtos garsų atkartojimo 

užduočiai. 

Švilpynės gamybai: 

 » Pasirinktinai molis, plastilinas ar modelinas švilpukui 
lipdyti. (Pirmam kartui geriau tinka plastilinas, nes 
rankose neskilinėja ir nedžiūsta.)

 » Medinės lazdelės minkomai medžiagai formuoti.
 » Peiliukas pagaliukui padrožti.

Garso šaltiniai.

Pirma dalis: garsas, garso vaizdavimas, tautiniai 
instrumentai ir jais išgaunamų garsų paskirtis. 

Antra dalis: tautinio instrumento – molinės  
švilpynės – lipdymas.

90 min. (dvi akademinės valandos)

5 klasė, Gamta ir žmogus 
8 klasė, Fizika

Socialinė: padeda vienas kitam, kreipiasi pagalbos į kitus 
klasės mokinius.

Komunikavimo: paaiškina vienas kitam mokymosi 
medžiagą; aiškiai formuluoja klausimus.

Kūrybinis užduočių sprendimas: grupėse ieško pateiktos 
užduoties sprendimo; galimi įvairūs užduoties sprendimai.

Nuostatos: domėtis bangos judėjimo dėsniais, garso bangų 
taikymu kasdieniame gyvenime ir technikoje, remtis jais 
kasdieniame gyvenime. 

Gebėjimai: geba nustatyti garso bangų kilmę, modeliuoti 
naujas garso bangas.

Pamoka „Garso šaltiniai“
2 dalių integruota fizikos, 
muzikos ir dailės pamoka

APRAŠYMAS

Pamokos autoriai

Pamokos uždaviniai

Priemonės

Pamokos tema

Pamokos trukmė

Klasė, dalykas

Bendrosios kompetencijos

Pasiekimai iš bendrųjų programų



Garsas – mechaniniai terpės virpesiai, subjektyviai 
suvokiami žmogaus, bestuburių (vabzdžių) ir stuburinių 
gyvūnų klausos organais.

Kūnai, skleidžiantys garsą, vadinami garso šaltiniais.

Kad žmogus galėtų išgirsti virpančio kūno skleidžiamą 
garsą, kūnas turi susvyruoti mažiausiai 16 kartų per sekundę. 
Tokius dažnus svyravimus mūsų akiai yra sunku įžiūrėti. 

Daug kas gyvojoje gamtoje girdi ir jaučia virpesius ne vien 
ausimis, bet ir visu kūnu, pavyzdžiui, jūrų lelija. 

Virpesius galima pajusti: 

 » ranką (įdomiau veidą) privedus šalia dvipusio būgno 
„alsuoklio“ (tai skylutė būgno su dviem membranomis 
šone); 

 » švelniai paliesti grojančios garso kolonėlės garsiakalbį 
ir pan.;

 » ne oru sklindančius virpesius galima išgirsti pirštais 
tuksenant sau į kaktą (virpesiai perduodami jūsų 
kaulais) ar pasinėrus į vandenį – akmenukų tuksenimą.

Jutimo prasme žmogus gali jausti svyravimus, lėtesnius nei 
16 hercų (svyravimų per sekundę), pvz., iš toli atvažiuojančio 
traukinio keliamus bėgių ir žemės virpesius, kitaip – žemės 
drebėjimą. Kaip įsitikinti, kad garso šaltinis svyruoja?

Praktinė veikla. Atliekamas 1 bandymas „Garso šaltinio 
virpėjimo demonstravimas“.

TRUMPAS PAMOKOS PLANAS

I dalis. Garso šaltiniai.

1. Teorinė dalis – virpesiai (5 min.) 

 Bandymas 1. Kamertonas (5 min.) 

  
2. Tradicinė kūryba – atkartojimas kitu būdu (15 min.) 
 Užduotis 2. Garsų modeliavimas. 

3. Garsų, atliekamų tautiniais  instrumentais, 
panaudojimas (5 min.) 
 Instrumentų pristatymo skaidrės. 

4. Žmogaus kuriamo garso muzikos instrumentais  
 tipai (5 min.) 
 Užduotis 3. Instrumentų rikiavimas pagal tipą (5 min.)

II dalis. Švilpynės gamyba. 

IŠPLĖSTINIS PAMOKOS PLANAS

I dalis. Garso šaltiniai.

1

Kūryba ir seniau, ir dabar prasideda nuo žinomų, 
pažįstamų garsų perdirbimo ir atkartojimo įdedant šiek tiek 
savo išmonės. Pabandykite tai padaryti ir jūs!

Užduotyje girdėsite keletą mūsų aplinkos garsų, kai kurie 
nepakito nuo senų senovės, o kiti yra ypač šiuolaikiniai. 
Įsivaizduokite esą garso režisieriai ir sukurkite tokius 
pat garsus „studijoje“ nesinaudodami įrašymo technika! 
Sugalvokite, kokiais instrumentais ar daiktais galima 
modeliuoti užduotų reiškinių keliamą garsą. 

Praktinė veikla. Atliekama 2 užduotis „Gamtos garsai ir jų 
atkartojimas“. Ši užduotis mokytojo pasirinkimu gali būti 
atliekama vienu iš dviejų būdų:

 » Mąstymo eksperimentas. Mokiniams duodama 
paklausyti tam tikrų garsų (galima rinktis iš šaltiniuose 
nurodytųjų). Mokinių užduotis – sugalvoti, kokiais 
instrumentais ar aplinkos daiktais atkurti šiuos garsus.
 » Praktinis eksperimentas. Mokiniai, išgirdę 

mokytojo pagrotus garsus, išbando, kokiais daiktais ar 
instrumentais galima išgauti tokį pat garsą.

Mokinius užduočiai atlikti rekomenduojama suskirstyti į 
grupes po 4–5.

2

Žmonės nuo seniausių laikų kūrė garsus. Ne 
visada tai buvo romantiška muzika, nes garsais galima 
buvo medžiojant privilioti žvėrį ar paukštį, išgąsdinti 
paukščius laukuose, lengviau valdyti ganomą bandą, 
pranešti žinias užkoduotais garso signalais ar net gydyti. 
Dažniausiai pramogai, koncertams mes naudojame įvairius 
instrumentus. Muzikos instrumentais atliekamos melodijos 
skamba tik dėl to, kad jie geba kurti skirtingus virpesius. 
Instrumentų, grojančių tą pačią natą, „balsas“ skiriasi, nes jų 
garsas turi skirtingą tembrą.

Peržvelkime keletą instrumentų, kurie formuoja garsą 
skirtingais būdais: mušamuosius, pučiamuosius ir styginius 
lietuvių liaudies instrumentus.

3



2. Gamtos garsai atkartojimui iš „YouTube“
Upės čiurlenimas (youtu.be/5f6Hpge0Ypg)

Traukinys (youtu.be/0Yvdm_ZgEOY)

Žingsniai sniege (youtu.be/HcE5npA4ouU)

Arklio bėgimas (youtu.be/pa2BoSdvjhI)

Traukinys (youtu.be/9UgpHbV9VZA)

3. Knyga „Lietuvių tradiciniai muzikos instrumentai“,
Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2020].

II dalis. Švilpynės gamyba. 

(4 praktinė veikla, 3 priedas)

Molinė švilpynė. Iš žemės ir molio grumstelio nulipdomas 
prietaisas, žmogaus pastangomis – pučiant – gebantis 
sukurti dvi skirtingų savybių oro sroves ir jas sujungdamas 
gauti skaidrų, švilpiamą garsą. Gamintas visų tautų, o 
Lietuvoje dažniausiai įgaudavo paukštelio pavidalą.

Lietuviška molinė švilpynė dažniausiai būdavo paukščio 
pavidalo su viena arba dviem skylutėmis garsui. Grojant 
ji neatliko melodinio garso linijos, bet puikiai linksmino, 
mėgdžiojo paukščių balsą. Ją lengva pasidaryti patiems!

Rodomos instrumentų pristatymo skaidrės, 2 priedas. 
(Papildomos informacijos apie lietuvių liaudies 
instrumentus galite rasti „Lietuvių tradiciniai muzikos 
instrumentai“, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 
[2020])

Praktinė veikla. Atliekama 3 užduotis. Instrumentų 
rūšiavimas į klases. (Naudojamas 1 priedas.)

Prisiminus pavadinimus, siūloma pabandyti surūšiuoti, 
kurie instrumentai buvo pučiamieji, kurie styginiai, o 
kurie – mušamieji.

PRAKTINĖ VEIKLA

1 bandymas „Garso šaltinio virpėjimo demonstravimas“

Užgavus kamertoną girdimas garsas, bet jis nematomas. 
Galima klausti, kodėl nematomas, ir pasiūlyti būdus garsą 
pamatyti. Garsą padaryti matomu svyravimu galima 
užgautą kamertoną įkišant į vandenį. Vanduo ima taškytis, 
kyla bangelės. 

2 bandymas „Gamtos garsai ir jų atkartojimas“

Pagal nurodytus (duodami paklausyti) garsus mąstymo arba 
praktinio eksperimento metodu sugalvoti šių garsų kūrimo 
priemones (iš klasėje esančių daiktų arba pateikiamų 
instrumentų). Siūloma dirbti grupėmis po 4–5 vaikus. 
Šaltinių 2 dalyje pateikiamos nuorodos į įrašus su aplinkos 
garsai (vandens čiurlenimas, griaustinis, garvežys ir pan.).

3 užduotis „Instrumentų rūšiavimas į klases“

Surūšiuoti demonstruotus instrumentus pagal klases – 
mušamieji, pučiamieji, styginiai. 1 priede siūloma rikiavimo 
lentelės forma bei instrumentų pavadinimai.

4 užduotis. Švilpynės lipdymas

3 priede švilpynės gamybos aprašymas.

PRIEDAI

1 priedas. Lentelė instrumentams rūšiuoti ir 
instrumentų sąrašas.
2 priedas. Instrumentų skaidrės.
3 priedas. Švilpynės gamyba.

1. Bandymai garso šaltinio virpėjimui pademonstruoti
(youtu.be/vNuDxc9tZMk)

ŠALTINIAI PASIRUOŠTI IR PAMOKAI PRAVESTI

ŽIŪRĖTI ĮRAŠĄ

ŽIŪRĖTI ĮRAŠĄ

ŽIŪRĖTI ĮRAŠĄ

ŽIŪRĖTI ĮRAŠĄ

ŽIŪRĖTI ĮRAŠĄ

ŽIŪRĖTI ĮRAŠĄ

https://www.youtube.com/watch?v=vNuDxc9tZMk
https://www.youtube.com/watch?v=5f6Hpge0Ypg
https://www.youtube.com/watch?v=0Yvdm_ZgEOY
https://www.youtube.com/watch?v=HcE5npA4ouU
https://www.youtube.com/watch?v=pa2BoSdvjhI
https://www.youtube.com/watch?v=9UgpHbV9VZA


Pamoka „Garso šaltiniai“
Lentelė instrumentams rūšiuoti1 PRIEDAS

UŽDUOTIS Surūšiuoti pateiktus instrumentus pagal duotą lentelę.

Instrumentų sąrašas: skudutis, kanklės, ragas, cimbolai, 
skrabalas, lamzdelis, pūslinė, molinukas, būbnelis, daudytė, 
mandolina, botagėlis, lūpinė armonikėlė, švilpa.

MUZIKOS INSTRUMENTAI

PUČIAMIEJI MUŠAMIEJI STYGINIAI



Pamoka „Garso šaltiniai“
Švilpynės gamyba3 PRIEDAS

ŠVILPYNĖS VEIKIMAS

Piešinyje matote supaprastintą švilpynės vaizdą.

1. Veiklioji švilpynės dalis – švilptukas – nupiešta geltonai. 
Švilptukas yra svarbiausia švilpynės dalis, kurioje ir gimsta 
garsas. 

2. Meninė švilpynės dalis subrūkšniuota. Šią dalį kiekvienas 
meistras lipdo taip, kaip jam gražiau.

Schemoje matote, kaip švilptuke juda oras – oro srovė 
pažymėta raudonomis rodyklėmis. Pleištas skelia pučiamą 
orą į dvi dalis. Dalis oro sukasi oro ertmėje, kita dalis išeina į 
išorę. Šioms dviem oro srovėms susiduriant ties pleištu dėl 
skirtingo jų greičio ir slėgio atsiranda garsas.

ŠVILPYNĖS SANDARA

1 pieš. A – tai apvaliuoju pagaliuko galu išspaudžiama oro 
ertmė (rezonatorius).
C – oro takelis, į kurį pučiame, pūstukas. Vidinis kampas 
tarp takelio (C) ir oro ertmės (A) turėtų būti statusis – 90 
laipsnių.
B – tai pleištas, skeliantis takeliu C pučiamą orą į dvi dalis. 
Rankomis lengviausia suformuoti 45 laipsnių kampo pleištą. 
(Pleišto kampą galima šiek tiek mažinti, bet rankomis 
lipdant švilpynę iš molio tai keblu vien dėl medžiagos tra-
pumo.)  

2 pieš. matomas pleišto vaizdas žiūrint į švilpynę iš apačios. 
Pleišto ilgis X ir atstumas iki oro takelio Y turėtų būti apy-
tiksliai lygūs. (Tai ne taisyklė, tačiau rankomis taip nulipdyti 
yra paprasčiau, o grojant išgaunamas nei per stiprus, nei per 
silpnas švilpimo garsas.) 
 
3 pieš. matomas apytikris apvaliu pagaliuku daromos 
švilpynės vaizdas.

2 pieš. 3 pieš.

PLEIŠTAS
IŠORĖ

C
B

A

* *
*

90°

45°

x
y

ERTMĖ

ORO SROVĖ

1 pieš.



ĮRANKIAI IR PRIEMONĖS

ŠVILPYNĖS GAMYBA

Švilpynės forma:
Pirmiausia iš molio, modelino ar plastilino nulipdoma 
švilpynė, vientisas apytikslis švilpuko vaizdas – paukštis, 
avinėlis ar kt.

Švilpimo anga:
Apvalus pagaliuko galas kišamas stačiai į švilpynės dugną, 
kaip parodyta paveikslėlio 1 piešinyje.

Kyšantis pagaliuko galas lenkiamas link pūstuko, kad 
išspaustų švilpynėje ertmę, bet beveik neišdidintų išdur-
tosios skylutės (2 piešinys) (ji paveikslėlyje pažymėta 
raudonomis rodyklėmis > <).

Kol pagaliukas neištrauktas, pirštu pasmailinamas pleištas 
(žr. švilpynės veikimo schemą).

Plokščiu pagaliuko galu praduriama pūstuko skylutė, tai-
kant statmenai į oro ertmę (žr. švilpynės veikimo schemą), 
kaip parodyta 2.1.

Oro takelio dugno linija ir pleišto briauna turi būti viename 
lygyje, kaip parodyta 3 piešinyje.

Pašalinami durstant susidarę paviršiaus nelygumai.
Tuomet švilpynė išbandoma – pučiama.

Jei nepavyksta:
Jei papūtus, nesigirdi garso ar jis yra nekokybiškas, patikri-
namos visos švilptuko dalys: oro takelio skylė, kampo tarp 
oro takelio ir oro ertmės statumas, ar orą skeliančio pleišto 
briauna sutampa su oro takelio išėjimo į oro ertmę kraštu, 
pašalinami paviršiaus nelygumai. Švilpynė vėl išbandoma. 

Jei švilpynė groja gerai, baigiama lipdyti dekoratyvines 

1. Švilpynei nulipdyti jums reikės molio arba modelino, 
mokymuisi galima naudoti ir plastiliną. 

2. Meistrai švilpynės švilpiančiąją dalį darė pagaliuku  – 
apvaliu viename gale, o kitame – plokščiai nudrožtu. 
Pagaliuko pavyzdį matote paveikslėlyje. 

3. Peiliuko pagaliukui padrožti.

švilpynės dalis. Papildomai galima išdurti garso toną regu-
liuojančias skylutes, kaip parodyta švilpynės sandaros 
schemoje (pažymėta žvaigždutėmis švilpynės sandaros 
schemoje). Skylutės praduriamos priešingoje pūstukui oro 
ertmės sienelėje – kuo toliau nuo pleišto. Veiklių skylučių 
skaičius priklauso nuo išspaustos ertmės dydžio.

7 mm 7 mm

1

2

2.1

3




