
 

      KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ“ 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ PROJEKTO „ŽAIDŽIAME MENĄ – 2022“  

KŪRYBINIŲ DARBŲ RINKINYS 

 
             Rezultatas – laimingas, kuriantis, atviras, žaidžiantis meną vaikas! 

 

Dalyviai:  

Kauno l/d „Vaivorykštė“, Kauno l/d „Žilvitis“, Kauno l/d „Šilelis“, Kauno l/d 

„Drevinukas“, Kauno l/d „Pagrandukas“, Kauno l/d „Volungėlė“, Kauno l/d 

„Saulutė“, Kauno l/d „Šarkelė“, Vilniaus l/d „Pipiras“, Vilniaus l/d „Želmenėliai“, 

Mažeikių l/d „Gintarėlis“. 



 

 

 

Projektas „Žaidžiame meną“, inicijuotas Joanos Tėvelytės, meninio 

ugdymo mokytojos, Kauno lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ vykdomas jau 6 metus, 

bendradarbiaujant su Kauno dailės ugdytojų draugija, Kauno švietimo ir inovacijų 

centru.  

Projektu siekiame atkreipti dėmesį į tai, kad vaikams svarbu ne tik 

išmokti, bet ir pajausti, teisingai išreikšti, rasti pozityvų santykį su savimi, aplinka. 

Kurti meną ne dėl paveikslo, o dėl istorijos (naratyvo) ir proceso. 

Projekto tikslas – paskatinti pedagogus, organizuojant ugdomą veiklą su 

vaikais, inicijuoti integruotas terapines ir menines veiklas. Svarbiausias veiklų 

rezultatas – ne sukurtas meno kūrinys, bet proceso metu padaryti atradimai ir 

pajautimai žaidžiant, kuriant, improvizuojant, džiaugiantis, liūdint, piešiant, grojant, 

šokant, kalbant.  

Šis rinkinys – skaitmeninė knyga, su pateiktomis darbo su vaikais 

istorijomis, supažindina su naratyvinio ugdymo gerąja patirtimi, veiklomis, kuriose 

ypač svarbi paties vaiko saviraiška, kūrybinis, improvizacinis procesas, neužgožtas 

pedagogo. Rezultatas – laimingas, kuriantis, atviras, žaidžiantis meną vaikas! 

Mokytojų veiklų pristatymas rinkinyje įvairus (turinys nekeistas), kaip ir 

kiekvieno mokytojo savitas supratimas apie patį naratyvinį ugdymą. Tačiau, 

kiekviename pavyzdyje galima rasti žaidimo, kūrybos ir laisvės.  

Projekte Žaidžiame meną – 2022“ dalyvavo Kauno, Vilniaus, Mažeikių 

lopšeliai-darželiai. Rinkinyje pristatyta 17 veiklų pavyzdžių. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Žaidžiu, kuriu ir sužinau kartu su STEAM 

Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“,  

Airina Jančaitienė, vyresnioji mokytoja   

 

Baigiantis žiemai ir prasidedant pavasariui Kauno lopšelio-darželio 

„Žilvitis“, „Pelėdžiukų“ grupės vaikai (4-5 m.) buvo pakviesti susipažinti su 

paukščiais, kurie parskrenda iš šiltųjų kraštų ir suka savo lizdus Lietuvos miškuose ir 

pievose.  

Veiklos tikslas buvo pritaikant įvairius STEAM ugdymo metodus sudaryti 

vaikams sąlygas  laisvai eksperimentuoti, tyrinėti ir pažinti migruojančių paukščių 

gyvenimo ypatybes. 

Vaikai aiškinosi kokie paukščiai jau sugrįžo iš šiltųjų kraštų, kur jie 

apsigyvena. Žiūrėjome mokomąjį filmą apie skirtingų paukščių lizdų sukimą 

(kregždės, varnėnai, antys, gandrai). Iš gamtinės medžiagos vaikai konstravo 

paukščių lizdus ir juose „tupdė“ paukščius. Kai kurie vaikai nulipdė visą šeimą su 

padėtais kiaušiniais, o keletas lipdė tik kiaušinius, paklausus kur paukščiai, vaikai 

atsakė, kad išskrido ieškoti maisto. 

Gaminome paukščius iš siūlų ir kartono. Šis darbas reikalavo susikaupimo 

ir atsakomybės. Lavėjo vaikų smulkioji motorika, jie galėjo laisvai reikštis fantazijai, 

naudoti tokias spalvas kurios labiausiai patinka, nes buvome aptarę, kad paukščiai yra 

įvairiausių spalvų ir atspalvių. 

Klausėme paukščių balsų ir bandėme atspėti kokiam paukščiui koks 

balsas priklauso, kad būtų smagiau spėlioti, vaikai su guašu piešė pagal paukščių 

balsų melodijas piešinius, kokią nuotaiką kokiam paukščiui galima būtų priskirti. 

Vieni kitiems savo piešinius pristatėme, pasakojome kodėl taip, o ne kitaip 

nupiešėme. 

Senuose laikraščiuose ir žurnaluose ieškojome raidžių  jas  kirpome ir  

klijavome taip, kad gautųsi paukščių pavadinimai. Šios veiklos metu vaikai dirbo 

komandoje, mokėsi vienas kitam padėti, lavėjo kirpimo bei skaitymo įgūdžiai.    

Kadangi mūsų darželis yra visiškai netoli nuo miško, su vaikais vieną 

dieną pasidarėme ekskursiją ir  ėjome į mišką ieškoti ten gyvenančių paukščių, 

suskaičiavome 10 inkilų, 4 lizdus, 12 varnėnų, 3 varnas 2 balandžius tačiau didžiausia 

laimė buvo kai išgirdome kalant genį. Vaikai buvo kantrūs, atkakliai ėjome garso link 

ir pamatėme miško sanitarą visame gražume. 

Mūsų grupė vadinasi „Pelėdžiukai“, todėl su vaikais inscenizavome 

lietuvių liaudies dainą „Vijo lizdą pelėda“. Šia veikla užbaigėme grupės mini 

projektą, kurio metu vaikai žaisdami įgijo daug naujų ir vertingų žinių kurios manau 

išliks ilgam laikui. 



 

 

 

 



 



 

 

 

Gyvūnų zoologijos sodas 

Vilniaus m. lopšelis-darželis „Želmenėliai“,  

Asmik Marija Zigmantė, Anastasija Beliaziun  

 

Veikloje bendradarbiavo grupės mokytojas kartu su meninio ugdymo mokytoju. 

Vaikai  (4-5 m.) savo rankų ir dažų pagalba sukūrė pačius įvairiausius gyvūnus, su 

kuriais vėliau kūrė ir žaidė pačius įvairiausius žaidimus: gyvūnai bendravo 

tarpusavyje, lankė vienas kitą, patyrė įvairių nuotykių. 

 

Veiklos procesas čia: https://youtu.be/PR62ECw9EM4 

Žaidimo nuoroda čia: https://youtu.be/Hk8EW51Q9XA 

 

 

 

https://youtu.be/PR62ECw9EM4
https://youtu.be/Hk8EW51Q9XA


 

Besmegeniai žaidžia, laukia Kalėdų 

Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ 

Audronė Jurevičienė, mokytoja metodininkė 

Grupėje „Spindulys“ (2-3 m.),  kartu su vaikais aptarėme Žiemos metų 

laiką, jam būdingus požymius, simbolius, orus (šalta, balta, vėjuota, sninga, kita). 

Stebėjome žiemą pro langą, svarstėme, ką žiemą galima veikti. 

        

Panaudojant antrines žaliavas kūrėme besmegenių miestą: barstėme sniegą, klijavome 

takelius, eglutes, gaminome besmegenius, tiltą, kita.    

         

               



   

Kiekvieną kartą besmegenių kieme atradome kažką naujo: prakartėlė, 

angelėlis, žvaigždelė, dovanos, Kalėdų senelis, kita. Taip, ugdėme pažinimo 

kompetenciją apie artėjančias šventes ir jų simbolius.         

      

Klausėme pasakojimų, ką besmegeniai veikia žiemą, kad jie gali žaisti, 

draugauti, ir po eglute sulaukti dovanų. Gerinome emocinę savijautą, mokėmės 

išklausyti ir išgirsti. 

           



  

Kūrėme besmegeniams baltą sniego namą, kuriame apgyvendinome sukurtus iš sūrios 

tešlos ,,Tris Karalius”. 

              

      

 

Šventiškai papuošta grupės aplinka skatino vaikus įsijausti, improvizuoti, kurti, 

atrasti 

                



 

Kūrybinių, STEAM veiklų akimirkos 

     

     

 

 

 

 



 

Žiemos Olimpinėms žaidynėms besiruošiant 

Vilniaus  lopšelis-darželis „Pipiras“, 

 Evelina Levkovič 

 

Ugdomosios veiklos su 5-6 m. vaikais eiga: skaitoma pasaka „Miško 

Olimpinės Žaidynės“.  

Perskaitę skyrių apie Olimpiuko šeimos ryto mankštą ir aptarę pratimų 

plakatus, „pavirstame“ kiškiais, išsirenkame „mamą kiškienę“ ar „tėtį kiškį“, ir 

pamėgdžiojame jų atliekamas įvairiausias ėjimo, bėgimo ir šuoliukų užduotis. 

Pasimankštinus aptariama, kodėl kasdieninė ryto mankšta turi tapti kiekvienos šeimos 

įpročiu. Kad ji pratina kasdien laiku keltis, ugdo valią, suteikia žvalumo, lavina 

greitumą, jėgą ir ištvermę, o kasdieninis maudymasis po mankštos – grūdina ir padeda 

apsisaugoti nuo peršalimo ligų. Vėl pavirstame vaikais. Pasidomėjome tikromis 

Olimpinėmis žaidynėmis - jų simboliais ir ką jie reiškia, kokios sporto šakos. Vaikai 

patys pasiūlė, kad ir mes galim surengti olimpiadą. Taigi pasigaminome atributiką ir 

žaidėme Olimpiadą: lauke ant ledo mergaitės šoko dailųjį čiuožimą ant ledo, 

berniukai žaidė ledo ritulį, lenktyniavo rogutėmis. Grupėje pasigaminom iš dėžių 

bobslėjaus rogutes, trasą ir lenktyniavome... Pabaigoje vieni kitus apdovanojome 

medaliais. Neliko nė vieno pralaimėtojo, nes Olimpinės žaidynės yra vienybė! 

Refleksija: kalbant apie Olimpinius žiedus, jų simboliką, vaikai minėjo, 

kad tai reiškia draugystę. Vienos mergaitės šeimoje kilo net ginčas - kuri spalva kurį 

žemyną simbolizuoja. Vaikai įsisavino, kokių spalvų yra olimpiniai žiedai bei kokius 

žemynus simbolizuoja. Gaminant deglus, vaikai patys pradėjo kalbėti apie saugumą, 

apie ugnies keliamus pavojus. Jiems kilo mintis, kad estafetėje jie visi gali būti su 

savo deglais, nereikės perduoti vieni kitiems. Labiausiai įsiminė sporto šaką - 

Skeletoną – „nuo žodžio skeletas“. O labiausiai patiko Bobslėjus. Vaikai pastebėjo, 

kad labai greitai bėga laikas - aptarėme, kad tai sekundės ir jų dalys. Pamatėme, kad 

skirtingų dalyvių - skirtingos vėliavos, aptarėme kokios tai šalys, iš kurio žemyno. 

Veiklos video čia: https://youtu.be/rGDqfhQ7hUs 

 

  

https://youtu.be/rGDqfhQ7hUs


                                            

    

    

 

Kaip aš galiu padėti šąlantiems paukšteliams ir visiems gyvūnėliams? 

Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“ 

Daiva Kriaučiūnienė, Neringa Markelionienė, Vilma Gecevičiūtė 

 

Projekto metu sudarėme sąlygas kiekvienam vaikui išbandyti įvairias 

meninės raiškos formas. Pažadinome vaikų saviraišką – judesiu, piešiniu, garsu, 

sukuriant aplinką, kuri leidžia vaikui tyrinėti ir žaisti, skatinome ieškoti kūrybiškų 

problemų sprendimo būdų. Veiklų metu panaudojome STEAM elementus, 

medžiagas, nereikalaujančios didelių išlaidų, skatinome eksperimentuoti. 

Svarbiausias pasiektas rezultatas – ne sukurtas meno kūrinys, bet viso 

projekto metu padaryti atradimai ir pajautimai žaidžiant, improvizuojant ir 

mėgaujantis kūrybos procesu. 

Proceso video čia: https://youtu.be/y-PDDYviLPY 

 

 

https://youtu.be/y-PDDYviLPY


 

Vėjo gaudynės 

 

Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas”  

Karina Gurskienė 

 

Kadangi balandis yra švaros mėnuo, įstaigos kieme kartu su 5-6 m. vaikais 

tvarkėme darželio aplinką. Vaikai grėbė, tvarkė, bet tuo pačiu pasiūlė pašokti 

gryname ore su savo “švaros” priemonėmis (kastuvais, grėbliais, šiukšlių maišais). 

Taigi gryname ore, talkoje, šiukšlių maišai virto vėjo gaudyklėmis, ir galiausiai oro 

balionais. Vaikai džiaugsmingai priėmė vėjo duodamas dovanas. O šokio judesius 

kūrė patys. 

Saulė, geras oras ir puiki nuotaika nuteikė vaikus prasmingai ir kūrybiškai 

žaisti meną, kurį patys inicijavo ir sukūrė, pasitelkdami antrines priemones. 
 

 

 

 



  

 

 

 



 

Mada 

Kauno lopšelis-darželis „Šilelis”  

Karina Gurskienė 

 

Projekte „Žaidžiame meną”, kurdami iš antrinių žaliavų, vaikai įsijautė į mados 

konstravimą/modeliavimą/dizainą. Džiaugėsi karpydami ir kurdami savo 

įsivaizduojamus dalykus iš spalvotų kvepiančių šiukšlių maišų. Šiukšlių maišai virto 

net parašiutu. Vaikams veikla suteikė džiaugsmo ir kūrybos. 

 

          

      

      



 

Žiedai tarp žiedų 

Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“ 

Rasa Nislaitytė, Dainora Čižinauskienė 

 

 

 
 

Veikla lauke, kurioje jungiasi dailė ir judesys. Dalyvauja 5-6 metų vaikai. Veikloje 

bendradarbiauja grupės pedagogė ir meno pedagogė (šokis). 

 

Tikslas: sudaryti vaikams galimybę realizuoti laisvos, spontaniškos kūrybos poreikį 

judant, žaidžiant, kuriant. 

 

Uždaviniai: 

• Lavins vaizduotę, kūrybinius gebėjimus, orientaciją erdvėje; 

• Bendradarbiaus, ieškos bendrų sprendimų žaidžiant, judant, kuriant; 

• Gebės išgyventi kūrybos džiaugsmą, atsipalaiduoti. 

 

Veikla čia: https://www.youtube.com/watch?v=4JRGFwNP9_A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4JRGFwNP9_A


 

 

Jūros istorijos... 

Mažeikių lopšelis-darželis „Gintarėlis"  

Esmeralda Butaitė, Regina Mažirimienė, Sonata Kairienė  

 

 

Tikslas: Padėti vaikams suvokti matomą pasaulį, ieškoti ir atrasti jame meno 

terapijos užsiėmimų galią , suprasti aplinkos kalbą ir pajusti save jos dalimi. Žadinti 

ir puoselėti jautrumą, išraiškingumą ir kūrybiškumą, skatinti vaizduotę ir kūrybinius 

sugebėjimus per žaidimą meno terapijos veikloje. 

Uždaviniai:  

• Skatinti susidomėjimą ir norą pačiam kurti, pažinti, eksperimentuoti; 

• Sudaryti galimybę žaidybine forma, įvairiais pojūčiais tirti aplinkos reiškinius 

ir daiktus, ieškoti ir atrasti vaizdo perteikimus ir interpretavimo formas; 

• Naudotis meno terapijos kūrybos metodais; 

 

Mažeikių l/d. „Gintarėlis“ vaikų meno terapijos užsiėmimų akimirkos 

pasakoja apie tai, kaip mažų vaikų sielose, apimtose grožio, paslapties ir gamtos 

didybės, gimsta ir stiprėja labai gilūs ir šviesūs jausmai. Kas kartą būdami meno 

terapijos užsiėmimuose (prie jūros), vaikai entuziastingai bendrauja su savo 

nematomu draugu, kurio balsą girdi kriauklėje. Šis bendravimas padeda vaikui atrasti 

savyje visą jūrą nuostabių emocijų. Jūros istorijų idėją gvildenome ir rėmėmės iš 

žymaus ukrainiečių vaikų rašytojo Olego Čakluno paveikslėlių knygos „Berniukas ir 

jūra“. 

 

Proceso video čia: https://youtu.be/9Um85VLg59s 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9Um85VLg59s


 

 

Kelionė į M. K. Čiurlionio pasaką 

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“  

Birutė Pročkytė, Vilma Butkienė 

 

Pristatome veiklą su priešmokyklinio amžiaus vaikais (6-7m) 

 

 

 



     

     

   



 

 

    



      

       



 

 

 



 

Kelionė po Lietuvą 

Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“  

Audronė Utkaitė 

 

Žaidžiame ir kuriame su 3-4 m. vaikais.  

Veiklos tikslas: per integruotą meninę veiklą ir žaidimą, plėsti žinias apie Lietuvoje 

augančius medžius, gėles, gyvūnus, paukščius ir kt.  

Uždaviniai: 

• Iš minkštų apvalių kaladžių kurs autobusą. 

• Keliaus po Lietuvą, apžiūrės plakatus, knygas, paveikslus atspindžius augaliją 

ir gyvūniją. 

• Patirtus įspūdžius išreikš meninėmis priemonėmis kurdami žemėlapius. 

• Mokysis bendrauti ir bendradarbiauti. 

Veiklos aprašymas: 

Vaikus į kelionę pakvietė gandras Ga. Tuomet jie iš minkštų apvalių kaladžių 

sudėliojo autobusą. Susėdę į autobusą keliavo po „Lietuvą“. Sustoję stotelėse 

apžiūrėjo paveikslus, kuriuose pavaizduoti medžiai, krūmai, gėlės, gyvūnai, 

paukščiai, žuvys. Patirtus įspūdžius išreiškė kurdami žemėlapius, karpydami ir 

klijuodami  žurnalų paveikslėlius. Sukurta: ,,Medžiai Lietuvoje“, ,,Gėlės Lietuvoje“, 

„Paukščiai Lietuvoje“, ,,Žuvys Lietuvoje“.  

 

 

        



 

 

           

   

 



 

Vaikų paštas 

Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“  

Janina Šyvokienė 

 

Grupėje, 5-6 m. vaikai. Skatinu vaikus imtis iniciatyvos, patiems 

organizuoti veiklas, burti draugus į komadą. 

Pristatau vaiko pasiūlytą veiklą, išsiplėtojusią iki piešimo, žaidimo ir 

pasakojimo apie save. Danas (5m.) atsinešė iš namų žaidimą „Paštas“, ėmėsi 

iniciatyvos, subūrė grupės draugus, paaiškino taisykles, pasiskirstė pareigomis. 

Vaikai noriai įsijungė į žaidimą, pasiruošė aplinką. Diskutavo, kam galima parašyti 

laiškus, prireikus prašė pedagogo  pagalbos. Mokytoja papildė žaidimą, pasiūlydama 

laiškuose rašyti ir piešti apie save. Vaikai piešė, pasakojo, nešė laiškus – piešinius 

„paštininkui“ išsiųsti. Kantriai laukė eilėje, kol galės priduoti laišką, „paštininkas“ 

priimdamas antspaudavo. Piešimas susiliejo su žaidimu, suteikdami vaikams daug 

džiugių emocijų ir lyderystės pavyzdžių, socialinių kompetencijų.  

 

    

      



 

Snieguolės 

Kauno lopšelis-darželis ,,Šarkelė“  

Jūratė Stonienė, Iveta Valionienė 

 

Mes dar mažiukai. Grupėje 2-2,5 m vaikai, bet beveik kasdien žaidžiame 

meną, kartais vaidindami, kartais piešdami, kartais savo mažais piršteliais kažką 

meistraudami. Nutarėme pasidalinti nuotraukomis, kai piešėme, tapėme, aplikavome 

pirmas pavasario gėles – Snieguoles. 

 

 

 

 

 



 

Džiaugsmo sparnai 

Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“  

Joana Tėvelytė 

 

Meno terapijos veikla lauke su 5-6 m. vaikais.  

Klausiau vaikų, kas yra džiaugsmas ir jie pradėjo pasakoti labai skirtingus 

dalykus – vieniems šeima, kitiems saldainiai, žaislai. Pasiūliau nupiešti viską, ką 

pasakojo. Jie piešė savo džiaugsmus ant pailgų lapų – sparnų. Piešti ėmėsi su dideliu 

džiaugsmu, nors lauko sąlygomis priemones turėjo labai minimalias. 

Veiklos tikslas: paskatinti kalbėtis apie džiaugsmingus dalykus, pamąstyti 

apie vertybes. Besikalbant džiaugsmo sąvoka šiek tiek transformavosi – nuo daiktų 

turėjimo perėjom prie šeimos, sveikatos turėjimo. Vaikai su nusipieštais sparnais 

galėjo „skristi“, bėgioti, plasnoti nusipieštais sparnais todėl laimė buvo tiesiog 

apčiuopiama.  

 

 

 

                    Piešė galvodami apie džiaugsmą: daug kam tai meilė, draugai. 



 

 

 

Patiko skristi su džiaugsmo sparnais. Visiems palinkėjau dažnai skraidyti, o jei bus 

liūdna, prisiminti džiaugsmo sparnus ir tai kas teikia džiaugsmą.  



 

 

Vaikai kuria pasaką 

Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“  

Aiva Žvirblienė 

 

Veiklos tikslas: ugdyti kalbinę raišką ir kūrybiškumą. 

Mokau vaikus (5-6 m.), kad panaudoti daiktai gali atgimti antrą kartą, kad 

iš antrinių žaliavų – „šiukšlių“ galima pagaminti ne tik žaislą, papuošalą, bet ir 

pasakos veikėjus. 

Vaikai labai išradingi ir net labai paprastuose dalykuose geba įžvelgti tam 

tikros magijos, kuri sukuria jiems neapsakomą džiaugsmą. Ar kada matėte, kaip 

vaikas džiaugiasi, kai paprasčiausi popierinių rankšluosčių ritinėliai virsta pasakos 

personažais, gėlėmis, namais, pilimis, kita? Vaikų fantazija neribota, tik reikia 

sudaryti sąlygas, aprūpinti priemonėmis ir leisti bandyti, atrasti, kartais parodyti, 

pamokyti. Taip formuojasi vaikų kūrybiškumas pomėgis daiktus naudoti antrą kartą. 

Kūryboje išbandomos įvairios priemonės: popierius, kartonas, siūlai, 

pakavimo juostos, agroplėvelė, porolonas, tampomas popierius, įvairios antrinės 

atliekos, gamtinė medžiaga ir kt. Visą tai pasitelkdami sukūrėme pasaką ,,Pelytė 

Sūrytė“. Savo pačių pasigamintais žvėreliais – gyvūnais žaidė ir vaidino, keisdami 

kalbinę intonaciją, judindami sukurtus personažus. Vaikai mėgavosi savo pačių 

sukurta pasaka, kuri suteikė daug teigiamų emocijų. 

 

       

 

 



 

 

 

   

 

 

   

 

 

 



 

 

Animacija vaikų darželyje 

Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“  

Joana Tėvelytė, Lijana Neverauskienė 

 

Tikslas: Sukurti animaciją pagal dainas, naudojant skaitmenines 

technologijas, kartu su 5-7 m. vaikais. 

Kauno lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ vaikų šventinius renginius 

įprasminame vaizdiniais – šventinių koncertų metu, kiekvieną dainą papildome vaikų 

kurtomis iliustracijomis  – animacija. Jas rodome dideliame ekrane, pasitelkiant 

projektorių, nes vaikų pieštos dainos – prasmingos ir suvoktos, atviros, ir jaudinančios 

kiekvieną vaiko šeimos narį.  

Vaikai, kartu su meninio ugdymo mokytojais apgalvoja siužetą, kuria 

personažus, sukuria animuotą pasakojimo pristatymą. 

Kartu su vaikais tariamės, žaidžiame, kuriame, judiname personažus, 

fotografuojame. Procesas labai džiaugsmingas, komandinis, šiek tiek chaotiškas. 

Pasidalinus, kas kokį veikėją kurs, užverda darbas. Kažkas lipdo, kažkas su draugais 

piešia foną, kažkas fotografuoja. Pradžioje, tik mokytojas vadovavo procesui, sakė  – 

„stop“, vėliau atsirado ir kitų režisierių. Telefone esanti „Stop kadro“ programėlė rodo 

ir nuotraukų skaičių, taigi sekėm ir skaičiavom kiek nuotraukų padarėm būsimam 

filmui. Tikrai daug – nuo 300 iki 500! Vaikai piešė, lipdė, fotografavo, mokytoja 

atliko techninį darbą: parinko tinkamą greitį, pagal dainos ritmą, o jei priedainis 

kartojasi, įterpė tuos pačius paveiksliukus. Įvaldžius programėlės galimybes, tai 

nesunku padaryti. 

Animacijos kūrimas puikiai atitinka šiuolaikinės pedagogikos principus – 

priimti meną kaip žaidimą, o tuo pačiu, žaismingai, tačiau atsakingai kuriant, apimti 

visas ugdymo(si) kompetencijas. 

Siužetus kuriame pagal dainas, kurias vaikai darželyje mokosi dainuoti. 

Šiais metais, renginiuose, skirtuose Vasario 16 - tai ir Mamos dienai, pristatėme 

tėvams vaikų kurtas animacijas:  

✓ https://youtu.be/XRQyZdAmP_g.  

✓ https://youtu.be/PDEInzWGEoI  

✓ https://youtu.be/mstJy0SRNYE 

✓ https://youtu.be/w883IMiGtWI 

✓ https://youtu.be/PUy5X_qG3M0 

✓ https://youtu.be/qjWvMAzfrwc 

✓ https://youtu.be/WLwOQ3DzKBY 

 

 

https://youtu.be/XRQyZdAmP_g
https://youtu.be/PDEInzWGEoI
https://youtu.be/mstJy0SRNYE
https://youtu.be/w883IMiGtWI
https://youtu.be/PUy5X_qG3M0
https://youtu.be/qjWvMAzfrwc
https://youtu.be/WLwOQ3DzKBY


 

 

 

 



 

Tamsu, bet nebaisu  

 

Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“  

Brigita Rakauskienė, Kristina Jonuškienė, Radvilė Rumbutytė 

 

2-3 m. vaikai žaidė su menu tamsoje, naudodami netradicines priemones. Klausė 

muzikos, kalbėjo apie tamsą, kūrė laikinuosius paveikslus. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidinį sudarė: 

Joana Tėvelytė, lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė  

Rasa Ratkevičienė, lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  
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