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Aktyvių ir jautrių santykių su aplinka ugdymas, 
sudarant ir skatininant galimybes patirti kuo 

daugiau įspūdžių apie išorinį ir vidinį pasaulį.



Vaikas turi mokytis ir priimti tai ką jis gauna 

per savo patirtį.



Meno kūrimas ir išgyvenimas atveria savitą 

ir turtingą prasmių bei vertybių pasaulį.



Kurdamas vaikas ne tik kuria savo nuosavą pasaulį, 

bet mokosi pažinti tą aplinką, kurioje gyvena.



Kai vaiko mintys užsiblokuoja (prasideda 
standartai), tuomet reikia išplėsti minties judėjimo 

sritį.



Vaikai savo patirtį ir pažinimą, išgyvenimus 

išlieja kurdami.



Menas turi skatinti jutiminius išgyvenimus, 
veikiančius vaiko pojūčius.



Pedagogas yra tik kaip pastoliai prie 
remontuojamo namo.



Vienas iš būdų – suteikti kūrybai kitą formą, leisti 
vaikams patiems keisti savo kūrybines erdves –

aplinką.



Pasiūlymas kurti kitur, kitoje erdvėje, kitaip, gali 

suteikti kūrybai visai kitą prasmę ir formą.



Kai vaikų nestabdo daugybė „teisingų“ nuostatų, 
kaip viskas „iš tikrųjų turėtų būti“, tada lengva 

kurti ir atrasti naujus bei netikėtus pasaulius.



Tiesioginis paraginimas vaikui, piešti kitaip 

ar kažką kitą, nepadės.



Veikla turi  lavinti vaizduotę, nestereotipinį mąstymą, 
pastabumą, kūrybingumą ir saviraišką, tereikia tam sudaryti 

pozityvias sąlygas: kūrybinę laisvę ir aplinkos kūrimą.



Ugdymo procese ypatingas dėmesys skiriamas 
savarankiškam meniniam pažinimui, naujų kūrybinių 
ieškojimų stimuliavimui – skatinant plėsti pasaulio pažinimą ir 

standartų naikinimą.



Mokome kaip piešti gėlę, lapę, lipdyti žirafą 
ir t.t., atimdami iš vaiko savarankišką 

pasaulio pažinimą ir suvokimą.



Straipsnio tikslas

Pristatyti keletą ugdymo metodų, išplečiančių 

vaikų kūrybą iki ugdymo(si) aplinkos kūrimo, 

išryškinant jų reikšmę nestereotipinei vaikų 

kūrybai.



Uždaviniai

 Išskirti reikšmingiausius ugdymo(si) 

metodus;

 Atlikti šių ugdymo(si) metodų pristatymą;

 Aprašomuoju būdu, išryškinti šių metodų 

naudą ir išskirtinumą.



Eksterjero sienos tapyba ir akmenų 
klijavimas
Tikslas - puošti vaikų darželio sieną



Uždaviniai

 Suteikti reikiamas priemones kūrybai;

 Sudominti tikslo svarba;

 Skatinti  vaikų savarankišką ir laisvą kūrybą;

 Akcentuoti įsiamžinimo galimybę.





Interjero tapyba 
Tikslas – puošti dailės studijos interjerą.



Uždaviniai

 Suteikti reikiamas priemones kūrybai;

 Sudominti tikslo svarba;

 Skatinti  vaikų savarankišką ir laisvą kūrybą;

 Stiprinti bendruomeniškumą ir 

bendradarbiavimą.





Lipdymas lauke ir darbų 
eksponavimas 
Tikslas – kurti vaikų darželio lauko teritorijoje.



Uždaviniai

 Skatinti  vaikų savarankišką ir kūrybinę 

laisvę;

 Stiprinti bendruomeniškumą ir 

bendradarbiavimą;

 Ugdyti(s) kūrybiškumą.





Išvados (I)

 Kūrybinis procesas praturtėja pakeitus 
kūrybines erdves, pasiūlius kitas medžiagas 
ar sąlygas;

 Suteikta laisvė nesukuria kūrybinio chaoso, 
bet laužo piešimo ar lipdymo stereotipus, 
suaugusiųjų pateiktus šablonus; vaikų darbai 
išskirtiniai, nešabloniški, nėra vienodų darbų.

 Sudarytos sąlygos laisvai rinktis spalvas, 
formas pateikia kūrybinę įvairovę;



Išvados (II)

 Vaikų prisidėjimas prie konkretaus darbo – aplinkos 
kūrimo, konsoliduoja, įprasmina kiekvieną jų potėpį –
veiklos refleksijoje visi vaikai akcentavo „laimę 
prisidėti prie darželio gražumo“.

 Vaikams patinka ne tik kūrybinis procesas – aplinkos 
kūrimas, bet ir rezultatas – sukurta tokia aplinka, 
kuria vaikai džiaugiasi ir didžiuojasi. 







Ačiū už dėmesį.


