








 Pedagoginės, psichologinės, dailės terapijos, 

specialiojo ugdymo literatūros analizė, 

veiksmo tyrimas. Vaikų savęs ir pasaulio 

pažinimo pokyčiai analizuoti dviem 

aspektais, remiantis fenomenologiniu 

požiūriu:

 Surinktų vaikų komentarų analize,

 Proceso, vaiko stebėjimu veiklos metu, 

įsitraukimo vertinimu, analizuojant foto, 

video medžiagą.



 Atskleisti ugdomosios meno terapijos poveikį, 

ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų savęs ir 

pasaulio pažinimą;

 Pristatyti praktinį ugdomosios meno terapijos 

modelį;

 Pagrįsti modelio veiksmingumą.



Tyrime dalyvavo 5-6 metų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai.





 Nusiteikimas. Vyksta įvedimas į istoriją, pasaką, 
naudojant vaizdines, skaitmenines, menines, 
kitas priemones;

 Vizualinių, audialinių, kinestetinių jutimų 
aktualizavimas. Vyksta žaidimas su šviesom, 
muzika, žaidybinės užduotys vaizduotei lavinti;

 Individualus/grupinis darbas – temos plėtojimas. 
Meninės užduotys, piešimas, lipdymas ir panašiai 
– objektai reikalingi žaidimui išpildyti;

 Verbalizavimas. Pasakojimas, atsakymai į 
klausimus;

 Meninių vaizdinių transformavimas. Pokytis 
istorijoje, kūrinyje, refleksija, komentarai jau 
pasibaigus įvykiui.



 ,,Ledas”, skirta pykčiui, liūdesiui prisiminti;

 ,,Kosmosas”,  skirta kalbėti apie stiprybes, 

artimus žmones;

 ,,Dvi karalystės”, skirta kalbėti apie 

patyčias, kritiką;

 ,,Šviesos karalystė”, skirta geriems 

prisiminimams, geroms emocijoms;

 ,,Baimės karalystė”, skirta baimei ir jos 

įveikai. 



































 Pasakodami, fantazuodami, remiasi savo asmenine 
patirtimi;

 Padeda vienas kitam sugalvoti įsigyventi į situacijas; 

 Vaizduotės ugdymas žaidžiant, prakalbina, atveria vaikus 
kalbėti apie savo savijautą, save ir artimuosius. 

 Žaidžiant, didėja atvirumas. 

 Mielai reflektuoja, dalijasi prisiminimais, atsako į 
klausimus, susijusius su parinkta tema, tyrinėjama 
emocija. 

 Pasakodami jau įvykusius įvykius, žaidimus, prideda dar 
daugiau įvykių, detalių, tikrų atsiminimų ir emocijų;

 Pasakoja apie tai kas dar galėtų būti, dažniausiai tai koks 
nors tikras pavojus;

 Vaikų komentaruose atsispindi žaisto proceso temos 
aktualumas, savo identiteto atradimas žaidimo kontekste.



 Svarbu parinkti (inspiruoti) vaikams nuotykingas temas, kurios sudomintų 
ir paskatintų žaisti. Pranešti apie būsimą ,,kelionę” iš anksto, kartu su 
vaikais sukurti kelionės planą, t.y. planuoti – fantazuoti (piešti bilietus, 
aptarti kuo ir kur keliaus, kokie laukia išbandymai, galimi pavojai, 
atradimai, kita).

 Pasiūlyti „vystymosi įtampą“, emocijų, nuotykių, veiklų kaitą, kurie gali 
jungti bendram žaidimui. Naudoti daug vizualinių, daiktinių priemonių 
fantazijai žadinti. 

 Vaidinimas – žaidimas iš anksto apgalvojamas, suplanuojamas, bet 
proceso metu yra visiškai laisvai improvizuojama. Vaikai skatinami reikšti 
savo nuomonę, patarti, jie kviečiami į pagalbą, arba jų prašoma išspręsti 
sudėtingą situaciją, pvz.: išgelbėti pasaulį, išvaryti baimę, pasirinkti 
tinkamą kelią ir kita.

 Istorijų pateikimas vaikams, panaudojant skirtingus resursus, tokius kaip, 
pasakojimas, vaidinimas, piešimas, lipdymas ir kt. atskleidžia veiklos 
formų įvairovę, paskirtį ir panaudojimo galimybes, įtraukia vaikus į 
bendrą kūrybinę veiklą ir suteikia jiems betarpišką patyrimą. Tačiau labai 
svarbu nevertinti veiklų rezultato, o priimti tai, kaip žaidimą, kaip 
terapinę priemonę.

 Mokytojai įsitraukia į kūrybinį procesą, žaidžia kartu, pasakoja apie savo 
patyrimus.



Remiantis fenomenologine nuostata, galima 

pastebėti  ugdomosios meno terapijos –

vaizduotės lavinimo veiksmingumą, 

ikimokyklinio amžiaus vaikų savęs ir pasaulio 

pažinimui ugdyti. Toks mokymo (si) – žaidimo 

metodas, netiesiogiai nukreipia vaikus savęs 

pažinimo, emocinio – socialinio raštingumo 

keliu ir leidžia tarpdiscipliniškai patirti 

daugelio meno rūšių sinergiją vienos veiklos 

metu.




