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Atstovaujamas TAU Trakų TAU 

Informacija apie mokslinę 

veiklą ir praktinės veiklos 

patirtį 
arba trumpa biografija, 

skirta viešinimui 

Edukologijos magistrė, edukacinių veiklų kūrėja ir vedėja, kurianti dainas, 

skambančias kiekvieno atsiminimuose. 

Kontaktai: telefonas ir/arba 

el.pašto adresas 
i.ingagu@gmail.com 
 

Sutinku, kad NTAUA 

paviešintų mano biografiją 

ir kontaktus interneto 

svetainėje 

www.tauasociacija.lt  

Taip/ne 

Sutinku būti kviečiamas 

skaityti paskaitas trečiojo 

amžiaus universitetuose 

pagal dvišalį susitarimą 

Taip/ne 

Sutinku būti kviečiamas 

skaityti paskaitas nuotoliniu 

būdu trečiojo amžiaus 

universitetuose pagal dvišalį 

susitarimą 

Taip/ne 

PASKAITA NR. 1 
Paskaitos pavadinimas  Muzikinė edukacija – pasidainavimai „Ateik iš svajonių“ 
Trumpa paskaitos anotacija 

 
Kokio amžiaus bebūtum: ar jaunas, ar pagyvenęs – svajones turi kiekvienas! 

Svajonėse atgimsta prisiminimai, svajonėse pildosi vaizdai, troškimai. Šioje 

edukacijoje kviečiame, kartu dainuojant, svajonėmis užpildyti šiltus vakarus, 

džiaugsmo keliones ir šiltais atsiminimais išdainuoti širdies gelmėse slypinčias 

aistras, meilę ir paslaptis. 

„Ateik iš svajonių“ tarsi muzikinis laiko paveikslas, kuriame persipina meilė 

Tėvynei, Baltijai, artimui su metų laikuose atsikartojančia gamta. Renginio 

metu išdalijami dainų tekstai iš  I. Gučienės ir A. Naktinio dainų knygos „Ateik 

iš svajonių“. Lengvai įsimenamos dainos išdėstytos tarsi amžiaus ratas: 

pradžioje jaunatvišku polėkiu dvelkiančios dainos kviečia „atskrieti vėju“ ir 

džiaugtis kiekviena svajone, vėliau kiekviena melodija išgyvenama 

individualiai. Dainoms pritariama fonograma arba gyvai pianinu. Per metų 

laikų eiles išdainuojamos rudenio patirtys, meilės ilgesys pavasarį bei Kalėdų 

laukimas. Eilėse atpažįstamas Lietuvos vietovių: Kernavės, Palangos, Baltijos 

grožis. Eilėse atpasakojami vaikystės prisiminimai, jaučiami sentimentai 

praeities klajonėms. Daina sujungia tiek jaunus tiek senus, tad kviečiame kartu 

pasidainuoti „Ateik iš svajonių“. 
PASKAITA NR. 2 

Paskaitos pavadinimas 

Praktikumas  
Eiliuota  prisiminimų atodanga 

Trumpa paskaitos anotacija 

 

 

Ties A. de Saint Exupéry žodžiais: „Matyti galima tik širdimi, tai, kas 

svarbiausia, nematoma akimis“ senjorai, tarsi laiko mašina, persikelia į 

vaikystės prisiminimus. 

Atsižvelgiant į kiekvieno poreikius ir galimybes, inicijuojamas bendrystės 

pokalbis apie vaikystėje dainuotas dainas, girdėtas melodijas. Skatinant 
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saviraišką siūloma dainuoti dainas iš atminties, vėliau prisijungiant 

bendruomenės nariams, pritariant pianinu ir kitais atsineštais instrumentais. 

Praktikumo metu kartu atliekamos I. Gučienės kurtos dainos apie Tėvynę, 

laiko tėkmę. Skaitomos eilės, kuriose atsispindi jaunystės šėlionės, darbai, 

netektys ir džiaugsmai. „Prisiminimų atodanga“ pavadinimas kilo iš paprasto 

gyvenimiško aido, kuris kiekvienoje senjoro širdyje gyvena atsiminimuose. 

Tuometinis gyvenimas buvo pilnas įvykių, apkalbų, draudimų ir dvilypumo, 

tačiau kitokio ir negalėjo būti. Dabar džiaugiamės šių dienų gyvenimu be 

baimės, dvejonių, tik laiko trūksta, jo labai mažai: – diena veja vakarą ir taip 

bėga metai. Susirinkusiems norisi dalintis atsiminimais, perteikti patirtis ir 

smagias istorijas ateities kartoms. 
Praktikumas suartina, įkvepia kurti ir skatina atsiverti naujiems iššūkiams.  

PASKAITA NR. 3 
Trumpa mokymo 

programos / paskaitų ciklo 

anotacija 

 

Praktinis užsiėmimas. Šventinių dainų pakavimas 
Advento vakaronėse giedamos giesmės, dainuojamos vaikystėje girdėtos 

melodijos. Bedainuojant mintimis nuklystame į atsiminimus, todėl dažnam 

kyla klausimas: kaip jas atsiminti ir kaip perteikti artimiesiems gražiai 

supakuotas? 

Viskas priklauso nuo asmeninių žinių, gebėjimų ir poreikių. Praktinio 

užsiėmimo metu taikomi du veiklų būdai: 

1. Pasirinktas dainas ar giesmes (ar jų dalį) užrašome ant veiklos metu 

pasigaminto atviruko. 

2. Turintys IT pradmenis mokomi sukurti savo eiles „supakuoti“ su 

interaktyvia canva programa. 

Abiems variantams iš anksto paruošti pavyzdžiai, trafaretai. 

Kiekvienas užsiėmimas, tarsi savotiška asmeninė muzikinė meditacija, tarsi 

žaidimas, leidžiantis kurti savarankiškai, atskleisti savas mintis, jausmus, 

sumanymus, bei atrasti savąjį kūrybinį potencialą. 

Tad kiekvienas dalyvis, išdainuodamas savąją dainą, atskleis savus jausmus 

tam, kam įteiks „šventinę supakuotą dainą“. 

 

Kita informacija apie 

programą / paskaitų ciklą 

 

Kiekvieną užsiėmimą galima atlikti kaip paskaitą, edukaciją, praktikumą. 

Trukmė 1,5-2val. 

 

 
 


