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PRATARMĖ 

 

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje ugdymo institucijoms priskiriamas ne tik įprastinis žinių 

perdavimo vaidmuo, bet ir pagrindinių socialinių įgūdžių bei mokėjimų, kūrybiškumo ugdymas. 

Darželio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo(si) bendroji programa – orientyras, 

leidžiantis pedagogui kryptingai organizuoti savo veiklą, ją vertinti ir koreguoti.         

Menas yra vienas iš efektyviausių doros ugdymo veiksnių. Jis žadina vaikų estetinius 

išgyvenimus, lavina jo meninį suvokima, atsiranda pirmieji estetiniai vertinimai. 

Vaikai patys ima kurti grožį. Tai stimuliuoja jų meninę veiklą: formuojasi dailės, muzikos, 

žodžio meno įgūdžiai, dramatizacija, šokis. 

Meninė veikla – puoselėti ir turtinti vaiko jautrumą ir intelektą, padėti jam žengti į meno 

pasaulį. Menu siekiama išlaisvinti vaiko sielą, padėti jam atsiskleisti, pajusti bendravimo ir asmeninės 

kūrybos džiaugsmą – laisvai išreikšti savo įspūdžius jausmais, mintimis, garsais, judesiais. Tai 

veiksminga veikla įtraukti vaikus į ugdymo procesą bei gerinti jų laimėjimus. Meninis lavinimas 

skatina socialinę raidą ir intelektualinę pažangą. Tai vaiko brandumo mokyklai pagrindas, todėl 

įgyvendinant visas bendrąsias priešmokyklinio ugdymo kompetencijas, vadovaudamiesi šia 

programa, tikimės išugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, kūrybišką, pažinimo 

motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam  sėkmingam jo mokymuisi mokykloje.  

Pasirinkome šias menines veiklos sritis: dailę, muziką, šokį, dramatizaciją, literatūrą.  

Tikime, kad ši programa taps mūsų ugdytojų ir šeimos bendradarbiavimo orientyru ir vedliu 

brandinant patriotišką, pilietišką, kūrybišką asmenybę. 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Išdėstytas meninės kūrybinės raiškos programos pagrindas; 

 Nurodytos sąsajos tarp meninės kūrybinės raiškos programos ir šiuolaikinį požiūrį į vaiką 

nusakančių strateginių dokumentų; 

 Nurodytos vaikų, tėvų ir grupių bendruomenės meninės kūrybinės raiškos sąsajos; 

 Atskleisti regiono bendruomenės socialiniai ir kultūriniai įpatumai; 

 Aprašytas įstaigos, meno studijos savitumas; 

 Nurodytos įstaigoje ir grupėse teikiamų paslaugų ir meninės kūrybinės raiškos programos  

sąsajos. 

 

1.1 Ikimokyklinio ugdymo(si), priešmokyklinio ugdymo(si) programos, bei meninės kūrybinės 

išraiškos programos pagrindas. 

 

 Ikimokyklinio ugdymo(si), bendrosios priešmokyklinio ugdymo(si) programos, bei meninės 

kūrybinės raiškos programos pagrindą sudaro vaiko sveikatos puoselėjimas, vaiko kompetencijų 

ugdymas bei saviraiškos ir savirealizacijos, kūrybinių galių ugdymas. 

Įstaigoje sveikos, saugios gyvensenos, GMP ugdymo integracija į ugdymo(si) procesą 

grindžiama šiomis vertybinėmis nuostatomis: 

 fizinės ir psichinės sveikatos puoselėjimų; 

 tikėjimu, pasitikėjimu bei rūpinimusi savimi ir kitais; 

 siekimu būti bendruomenės (grupės, darželio) nariu. 

Įstaigoje meninės kūrybinės raiškos ugdymo integraciją į ugdymo(si) procesą grindžiama 

šiomis vertybinėmis nuostatomis: 

 meninės kompetencijos ugdymo; 

 gebėjimu reikšti savo poreikius, jausmus ir emocijas; 

 gebėjimu pajausti grožį, kūrybines galias, laisvumą; 

 siekimu būti bendruomenės (grupės, darželio, tautos) nariu. 

Meninės kūrybinės raiškos programa integruojama į visą ugdymo(si) turinį. Tai pagrindas 

brandžios, kūrybiškos asmenybės tapsmui. Vadovaujantis šia programa ir vertybinėmis 

nuostatomis, per meninę veiklą, vaikai pajus sėkmės išgyvenimą, stiprės teigiamo savęs vertinimo 

jausmas. Vaikai turės galimybę atskleisti savo gabumus ir talentus.  
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Meninis ugdymas orientuotas į:  

 saviraišką ir individualumą: savo išskirtinumo, talento suvokimą; 

 tarpusavio santykius: tarpusavio santykių modeliavimą ir plėtrą, pagarbaus santykio su 

savimi ir aplinkiniais ugdymą; 

 savęs pažinimą: savęs išreiškimą įvairiomis meno formomis (piešiant, muzikuojant, šokant, 

vaidinant, pasakojant); 

 tautiškumą, vietinį savitumą: praeities ir dabarties ryšio suvokimą, pagarbaus santykio su 

tautos paveldu, kultūrinėmis vertybėmis ugdymą. 

 

1.2 Meninio kūrybinio ugdymo(si) ir šiuolaikinį požiūrį į vaiką ir jo ugdymą nusakančių 

strateginių dokumentų sąsajos 

 

 Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“, meninės kūrybinės raiškos programa parengta  

vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos parengtu ir patvirtintu „Ikimokyklinio ugdymo 

programų kriterijų aprašu“ bei pagrindiniais dokumentais: „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) 

programa“,  „Ikimokyklinio ugdymo(si) programa“. 

 

1.3 Meninės ir kūrybinės raiškos programos ir tėvų bei grupių, vietos bendruomenės sąsajos 

 

Meninio ugdymo (si) paskirtis – padėti šeimai, sąveikoje su kompetetingu ugdytoju, ugdyti 

kūrybišką, savimi pasitikintį, visapusiškai aktyvų vaiką. Atsiliepiant į tėvų lūkesčius ir poreikius, 

įstaigos bendruomenė siekia: 

 Pažnti įstaigą lankančių vaikų tėvus: organizuoti individualius pokalbius apie vaiko 

gebėjimus; 

 Numatyti vaiko ugdymo darną garantuojančias sąlygas: išsiaiškinti, apmąstyti, įvertinti ir 

tenkinti individualius, šiuolaikines vaiko ugdymo tendencijas atitinkančius tėvų poreikius. 

Skatinti demokratiškų santykių plėtojimąsi vaikų, tėvų, pedagogų bei vietos bendruomenėje; 

 Numatyti tolesnę kūrybinę vaikų brandą: skatinti tėvus plėtoti vaiko meninius gebėjimus, 

talentą, informuoti mokykloje dirbančius pedagogus, dailės, muzikos, teatro mokytojus apie 

gabius, talentingus vaikus.  
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1.4 Regiono bendruomenės socialiniai ir kultūriniai ypatumai 

 

Meninės kūrybinės raiškos programa įkurta atsižvelgiant į:  

 Artimiausią geografinę aplinką: slėnius, piliakalnius, Ventos upę, Tirkšlių pušyną, parką; 

 Lankytinas istorines: Renavo dvarą, karių kapines; 

 Kultūrinę aplinką: miesto muziejų, kultūros centrą, bažnyčią, žemaičių tarmę, tradicinius 

miesto renginius; 

 Socialinius vietovės objektus:„Santarvės“ ir „Būdas Žemaičių“ redakcijas, miesto 

biblioteką, muzikos mokyklą,Ventos ir Kalnėnų pagrindines mokyklas, moksleivių namus. 

1.5 Įstaigos  savitumas 

 

 Lopšelis-darželis „Gintarėlis“,  gyvuojantis trečią dešimtmetį, turi didelę ugdomojo proceso 

organizavimo patirtį; 

 Įstaigoje veikia 10 grupių. Vienoje grupėje ugdomi to paties amžiaus vaikai; 

 Remiantis GMP ugdymu ir sveikatos stiprinimo pagrindu, meniniu ugdymu, ugdomasis 

procesas plėtojamas kryptingai, atsižvelgiant į vaiko pažintines erdves: sveikatos 

stiprinimo, savęs pažinimo, tarpusavio santykių, gamtos ir etnokultūros pažinimo; 

 Ikimokyklinio ir PU ugdymo(si) grupių veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į 

atskiras sritis ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį (žaidimus, veiklą grupėje, išvykas ir 

kt.) ir trukmę lemia individualūs ugdymo(si) tikslai, grupių vaikų poreikiai, grupių 

kryptingumas; 

 Įstaiga nuo 2013 m. dalyvauja vaikų sveikatą stiprinančių mokyklų projekte, GMP 

programoje.  Pedagogai yra asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. Vietos bendruomenė 

propaguoja sveikos gyvensenos principus ir juos taiko organizuojant ugdomąjį procesą; 

 Įstaiga pasižymi savita ugdomojo proceso organizavimo struktūra: grupinė ir individuali 

vaikų ugdomoji veikla vyksta ryte ir po pietų. Ryte – labiau protinio pobūdžio veikla, 

lavinanti intelektualines galias, skatinanti vaikų mąstymą, pastabumą, dėmesį; 

 Muzikos ir kūno kultūros valandėles organizuoja specialistės – meninio ugdymo(si) ir kūno 

kultūros pedagogės. Kalbos korekcijos valandėles organizuoja logopedė.  

1.6 Menų studijos savitumas 

 

Menų studija įkurta atskiroje įstaigos patalpoje, kurioje pritaikyti baldai, apšvietimas, 

akustika. Skirtos tam tikros priemonės meninei kompetencijai ugdyti, vaikų saviraiškai, 

kūrybiškumui plėtoti. 
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Meno studijoje vaikus mokys piešti kompetentingas pedagogas. Esmeralda Butaitė, 

baigusi „Dailės ir technologijų pedagogikos“ specialybę, įgijusi „Jaunimo darbuotojų sertifikavimo 

sistemos išbandymo programos“ pažymėjimą, yra Lietuvos meno terapijos asociacijos narė, dabar  

mokosi Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete, magistro laipsniui įgyti. 

Aktyviai dalyvauja, tobulina savo žinias, įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose. 

Meno studijos muzikos vadovė – Roma Skirmontienė. Ji žadins vaiko interesą muzikai, 

ugdys jo muzikinius gabumus, suteiks muzikinių estetinių žinių, lavins muzikinius įgūdžius, per 

vaiko estetinį santykį su muzika formuos jo muzikinę estetinę sąmonę. Pedagogė baigusi Klaipėdos 

universitetą, apsigynusi mokytojo-metodininko kvalifikaciją. Ruošia vaikus respublikiniams „Dainų 

dainelės“ konkursams ir tampa jos nugalėtojais. Kasmet žinias gilina seminaruose, tarptautinėse 

konferencijose. Kuria ir padeda rengti įvairius projektus. 

Bronislava Antanavičienė – kūno kultūros pedagogė. Įstaigoje jau 10 metų veda kūno 

kultūros užsiėmimus, organizuoja sportines šventes, pramogas vaikams, ugdo vaikų saviraišką per 

judesį, šokį, žaidimus. Šešiamečius moko žaisti „Mažąjį krepšinį“. Pedagogė baigusi Klaipėdos A. 

Venclovos pedagoginę mokyklą, apsigynusi mokytojo-metodininko kvalifikaciją. Aktyviai domisi 

naujovėmis, kasmet ieško naujų būdų vaikų fiziniam aktyvumui didinti, dalyvauja respublikiniuose 

projektuose. 

1.7 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) ir meninės kūrybinės raiškos programų ir 

teikiamų paslaugų įstaigoje bei grupėje personalo sąsajos 

 

Darželio ir grupės bendruomenė tobulina ir nuolat ieško socialiai vertingų 

bendradarbiavimo modelių, vietos bendruomenę ir šeimą jungiančių į bendrą visumą, skatinančių 

fiziškai ir psichologiškai sveikos asmenybės vystymąsi, kūrybiškos asmenybės vystymąsi bei 

sudarančių prielaidas visuminei asmenybės sklaidai. 

 Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programos. Ugdomasis 

procesas įstaigoje užima pagrindinę poziciją; 

 Atsižvelgiant į tėvų poreikius ir pageidavimus, organizuojami papildomi choreografijos 

užsiėmimai, už kuriuos tėvai moka papildomą mokestį: 

 Įstaigoje veikia menų studija, kurioje dirba specialistas, mokantis vaikus piešti, 

improvizuoti, kurti, vaidinti. 

 Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas visų darbuotojų dvasiniam tobulėjimui, savišvietai, 

savistabai, savianalizei, bendravimui ir bendradarbiavimui, nuolatiniam mokymuisi.
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II. MENINĖS KŪRYBINĖS RAIŠKOS PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

Ugdymo principai apima visą vaiko ugdymo(si) erdvę. 

 Tautiškumo principu grindžiama lietuvių tautos kultūra, tradicijų, papročių, meno 

integracija į ugdytinių gyvenimą darželyje. Darželyje gaivinamos ir puoselėjamos tradicinės 

kultūros vertybės, siekama ugdyti būsimąjį tautos kultūros saugotoją ir kūrėją. 

 Humaniškumo principas apibrėžiamas besąlygiška pagarba vaikui kaip asmenybei 

pripažįstant jo poreikius, sudarant sąlygas visuminiam įvairių vaiko galių plėtojimui, 

harmoningam asmenybės vystymuisi. 

 Individualumio principas sudaro prielaidas ugdyti vaiką pagal jo sugebėjimus, jam 

savarankiškai apsisprendžiant. Individualumo principas leidžia atsižvelgti į vaiko sveikatą, 

išgales, turimą patirtį, gebėjimus, pomėgius, gyvenimo ritmą, brandos ypatybes. 

 Integralumo ir lankstumo principas leidžia vaiko kūrybiškuma integruoti į ugdomąjį 

procesą. Lankstus programos taikymas leidžia tenkinti individualius vaiko poreikius, 

lanksčiai integruoti tėvų ir kitų specialistų patirtį į ugdymo(si) procesą. Produktyviau 

sudaromos sąlygos meninės kompetencijos integracijai į įvairias ugdymo(si) sritis. 

 Tęstinumo principas, suderinus šeimos lūkesčius,  laiduoja tolesnį vaiko individualių 

gebėjimų, talentų, pažinimo vystymąsi, perėjimą kitose ugdymo istitucijose (mokykloje, 

meno mokykloje). Šis principas leidžia atsižvelgti į jau turimą vaiko patirtį, gebėjimų 

lygmenį, individualumą ir sudaro geras nenutrūkstančio ugdymo prielaidas, vaikui pereinant 

į kitas ugdymo institucijas. 

 Sveikatingumo principas laiduoja vaikui fiziškai ir psichologiškai saugia aplinką. 

Vadovaujantis šiuo principu. Vaikas ugdosi nuostatą savarankiškai imtis aktyvios, ramios 

aplinkos. Įgydami sveikos gyvensenos įgudžių, pratinami saugoti savo ir kitų fizinę bei 

psichinę sveikatą. 
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III. MENINĖS KŪRYBINĖS RAIŠKOS PROGRAMOS TIKSLAS IR 

UŽDAVINAI 

 

Pagrindinis meninės kūrybinės raiškos programos tikslas: Atskleisti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo apraiškas, lavinti individualias vaiko galias, padėti 

jam atsiskleisti įvairia menine saviraiška. 

 

Uždaviniai : 

 Atskleisti vaikų meninius gabumus ir kūrybiškumą, plėtoti jų gebėjimus, talentus; 

 Ugdyti vaikų meninę kompetenciją, saviraišką per dailę, muziką, teatrą, literatūrą, šokį; 

 Lavinti meninę veiklą įvairiomis formomis; 

 Ugdyti vaiko asmenybę, diegti žmogiškąsias vertybes, brandinti kūrybinę mąstyseną, 

savitumą; 

 Sudaryti sąlygas suvokti liaudies meną per lietuvių liaudies tautosaką ir vietinę etninę 

kutūrą; 

 Kurti estetinę aplinką, inicijuoti menines programas, projektus, įtraukiant grupės tėvelius, 

darželio bendruomenę; 

 Bendradarbiauti su miesto kutūros įstaigomis, vystyti kultūrinius mainus; 

 Suteikti meninę brandą, laiduoti ugdymo(si) tęstinumą mokykloje ir kitose aukštesnėse 

meninio profilio institucijose. 
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IV. MENINĖS KŪRYBINĖS RAIŠKOS PROGRAMOS TURINYS 

 

4.1 Ugdymo(si) turinio samprata 

 

Meninis ugdymas suprantamas ne tik kaip meninių gebėjimų ugdymas, bet ir kaip mediumas 

vaiko socialinės, komunikacinės, pažinimo, sveikatos saugojimo kompetencijų ugdymui. Turinys 

planuojamas integruotai derinant menines bei kitas vaiko veikas grupėse, atsižvelgiant į metų laikų 

kaitos ciklą, metų temų išdėstymą darželio, grupių bendruomenės aktualijas. 

 

4.2 Ugdymo(si) turinio modeliavimas 

Meninis ugdymas programoje apima dailės, muzikos, dramatizacijos, literatūros ir šokio sritis. 

 

1 pav., Vaiko ir meninės kompetencijos ryšys su kitomis kompetencijomis. 

 

                    

  Meninė  

 

 

          kompetencija 
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2 pav. Ugdymo turinio planavimo modelis. 

 

 

 

 

4.3 Ugdymos(si) turinio dėstymas 

 

Šios programos turinys išdėstomas siekiant vaiko meninės kompetencijos ugdymo 

atspindėjimo, integracijos, sąryšio su kitomis vaikui ugdytis reikalingomis kompetencijomis.  

Meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis. 

 Gebėjimas įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje ir pažinti save; 

 Gebėjimas tenkinti ir praturtinti prigimtinius poreikius grožiui, gėriui, geranoriškam 

bendravimui, emocinei ir fizinei iškrovai; 

 Gebėjimas išsiugdyti tautinio tapatumo jausmą, praturtinant ir plėtojant šeimoje įgytą 

kultūrinę patirtį, etninėmis meno vertybėmis; 

 Gebėjimas išsiugdyti pastabumą ir jautrumą metų laikų kaitai, kalendorinių švenčių, 

papročių, dainų, ratelių, žaidimų darnai; 

 Gebėjimas atsiskleisti per įvairias meno šakas: dailę, muziką, dramatizaciją, šokį ir 

literatūrą. 

 

Vasara 

      Ruduo 

 

Žiema 

 

 

 

Pavasaris 
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Veiklos sritis Sudedamosios 

dalys 

Vaiko meninės veiksenos 

Dailė *Piešimas 

 

 

 

*Tapymas 

 

 

 

*Lipdymas 

 

 

 

*Aplikavimas 

 

 

*Popieriaus plastika 

 

 

*Grafika 

*Geba naudojant  minimalų spalvų kiekį, gauti maksimalią 

spalvų išraišką. Tyrinėja  gamtos formas, randa  kuo 

daugiau atspalvių. Drąsiai vaizduoja, pastebėtus ypatumus, 

bendradarbiauja kuriant bendrą kompoziciją. Laisvai 

komponuoja popieriaus lape. Piešinio baigimas nudažant jo 

kraštus.  

*Drąsiai tapydami guašu, savais žodžiais apibūdina  

tapybos kūrinių nuotaiką. Išgauna kuo daugiau atspalvių 

maišant šiltas-šaltas spalvas (raudona, geltona, oranžinė, 

mėlyna, elektrinė, balta ir kt.), pasinaudoja įvairesnėmis 

spalvomis ir atspalviais, tapydami netradicinėmis 

priemonėmis, eksperimentuoja. 

*Įgyvendina sumanymą lipdyti iš molio ir (ar) plastilino, 

perteikia pasirinktas formas.  Savo kūrinėlyje vaizduoja 

būdingiausias gyvūnų formas, išgauna savitą nuotaiką. 

Lipdant atsižvelgia į molio ar plastilino savybes. Geba  

naudojant  minimalų spalvų kiekį, gauti maksimalią spalvų 

išraišką. Tyrinėja  gamtos formas, randa  kuo daugiau 

atspalvių. 

*Įgyvendina sumanymą, kuria aplikacijos technika  

netradicinius kūrinius. Bendrauja ir bendradarbiauja 

atliekant kūrybines užduotis. Savitu ritmu komponuoja 

spalvų dėmes. 

*Pastebi architektūrines formas gyvenamojoje aplinkoje, 

knygose ir meno kūriniuose. Saugiai dirba su segikliais. 

Mėgina kurti savitas erdvines formas. Iš popieriaus ar 

kartono lakšto sukonstruoja  ir dekoruoja  įvairius daiktus.  

* Drąsiai naudoja grafikos raiškos technikas – monotipiją, 

spaudavimą įvairiais būdais. Laisvai komponuoja savitu 

ritmu. Panaudoja įvairiausias linijas ir dėmes grafinei 

raiškai, pasirinkdami norimą grafinės raiškos priemonę. 

Drąsiai naudoja tušą, plunksneles, teptukus.  

*Motyvuotai pasirenka (aš prisimenu, man įdomu, aš 

moku) patinkamas raiškos ir darbo priemones ir drąsiai jas 

naudoja kuriant. Rodo darbus parodėlėse. 
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Veiklos sritis Sudedamosios 

dalys 

Vaiko meninės veiksenos  

Muzika Muzikos klausymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dainavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grojimas  

 Stengiasi išgirsti, atrasti ir mėgdžioti natūralių 

gamtos garsų, civilizacijos tiukšmų sukeltų ar 

skleidžiamų nemuzikinių ir muzikinių garsų 

pasaulį balsu, plojimu, trepsėjimu, taukšėjimu 

kokiu nors daiktu, muzikos instrumentu. 

 Lygina skirtingus kūrinius, nusako muzikos 

tempą, dinamiką, tembrą, nuotaiką, bando skirti 

muzikos žanrus. Bando išgyventi ir perteikti 

muziką įvairiais būdais (dainuojant, šokant, 

grojant, piešiant, inscenizuojant, išreiškiant 

mimika, gestais, kalba). 

 Įsiklauso ir išreiškia judesiais, kalba, skirtingos 

nuotaikos muzika. 

 

 Pratinasi pamėgti ir gerbti lietuvių liaudies 

dainas, intuityviai suvokti jų grožį, savitumą ir 

vertę. 

 Laviną klausą, mokantis dainuoti ritminius ir 

melodinius pratimus. 

 Pratinasi taisyklingai kvėpuoti naudojant įvairius 

pratimus ir dainas. 

 Tyrinėja savo balso galimybes, intuityviai ir 

sąmoningai jį vertina, saugoja. 

 Bando tiksliai intonuoti. 

 Pratinasi dainuoti tyliai ir garsiai, dainavimui 

pritarti ritminiais judesiais. 

 Tenkina prigimtinius poreikius ir gebėjimus 

dainuodamas. 

 

 Susipažįsta su muzikiniais instrumentais. 

 Iš gamtinės, buitinės medžiagos pasigamina 

muzikos instrumentus ir jais išreiškia įvairias 

būsenas ir garsus. 

 Imituoja įvairius garsus kūno kalba. 

 Muzikuoja grupėse, individualiai ir kapeloje. 

Dramatizacija    Savaip interpretuoja išreiškiant savo pasaulėjautą, 

fantazuoja drauge su kitais. 

 Pratinasi palaikyti estetinį santykį su grupės 

aplinka. 

 Ugdosi kalbos jausmą, supratimą apie jos 

skambumą, grožį, turtinimą, gilinimą. 

 Bando mimika, raiškiu judesiu atkurti 

įsivaizduojamą veikseną. 

 Per vaidybą tobulina bendravimo su bendra-

amžiais ir kitais vaikais bei suaugusiais ugdymą. 

 Žaidžia siužetinius žaidimus, sukuriant savitą 

siužetą. 
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 Ugdosi savimonę, pasitikėjimą savimi, savo 

gebėjimais. 

 Pratinasi naudotis turimais ir pasirūpinti 

trūkstamais žaidimui reikalingais daiktais, 

įrankiais, kostiumais, dekoracijomis. 

 Gaminasi įvairias lėles ir dekoracijas, tradicines ir 

netradicines kaukes, pratinasi atrasti vaidybai 

nepritaikytų žaislų, daiktų, konstrukcijų savo 

improvizacijoms. 

 Vaidina sceneles, vaizdelius pagal literatūrinius, 

liaudiškus, muzikinius pačių ar auklėtojos 

sukurtus siužetus. 

 Bando kūrybiškai plėtoti pateiktas socialinių 

žaidimų, lėlių ir dramos vaidybines improviza-

cijas. 

 Pasirenka veikėjus pagal savo charakterį bei 

temperamentą, stengiasi vaidinti laisvai, 

nevaržomai. 

 Stengiasi siužetus papildyti dainelėmis, kūno 

judesiais, šokiais, improvizacijomis pagal mu-

ziką. 

 Rodo parengtas vaidybines scenas, pasakas 

draugams, savo ir kitų grupių vaikams, tėveliams 

švenčių, koncertų metu. 

 Vaidybą sieja su kita integruota ugdomąja veikla. 

 Atskleidžia gebėjimus dalyvaudami su pedagogu 

visuomeniniame gyvenime bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais. 

Kūno raiška ir 

saviraiška 

  Išmėgina įvairias ritmo raiškos galimybes: 

vaikiškais muzikiniais instrumentais, gamtine 

medžiaga, kūno judesiais. 

 Pratinasi individualiai išreikšti muziką judesiais, 

imituojant ratelio žodinį tekstą ar šokyje 

vaizduojamų veikėjų veiksmus. 

 Imituoja įvairių gyvūnų charakterius, judėjimą, 

perteikia darbo veiksmus, papročius šokant 

tradicinius etninius šokius. 

 Stengiasi įsisavinti judesius: eiti, bėgti ratu, suktis 

į abi puses, po vieną ir poromis, savarankiškai 

sudaryti ratą, mažinti, didinti ir keisti ratelio 

kryptį. 

 Susipažįsta su judesių plastikos ir grožio pasauliu, 

mokosi suvokti „kūno kalbos“ kūrybos specifiką. 

 Lavina kūno grakštumą, taisyklingą laikyseną, 

leidžiant kūnui laisvai judėti, pažįsta savo kūną 

fiziškai ir fiziologiškai, jį stiprina. 

 Išbando judėjimą visomis kryptimis įvairiu 

tempu. 

 Judesius atlieka visomis kūno dalimis iš įvairių 

kūno padėčių, naudoja priemones: lankus, lazdas, 

kamuolius ir kt. 
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 Mokosi ir tobulina pagrindinius judesius: bėgioja, 

vaikšto, ropoja, šliaužioja, lipa, šokinėja, lavina 

dešinės ir kairės rankos bei kojų judesių tikslumą, 

ugdosi taiklumą. 

 Suvokia fizines galimybes ir kontroliuoja fizinį 

krūvį. 

 Patiria judėjimo džiaugsmą, skatinamas fizinis, 

emocinis, kūrybinis, socialinis bei protinis 

aktyvumas.  

Literatūra   Klausosi, stengiasi išgirsti, įsiklausyti ir suvokti 

kalbos prasmę, turinį, intonacijas, atkurti garsu 

(šlamesį, skambėjimą, gamtos garsus), kaitalioti 

balsus. 

 Įsiklauso, išgirsta atskirus garsus ir jų pa-

mėgdžiojimą ir jų kalbėjimo toną: malonus, 

išraiškingas. 

 Klausosi ir mokosi sekamų pasakų, padavimų, 

sakmių, skaitomų grožinės ir pažintinės 

literatūros kūrinių, deklamuojamų eilėraščių, 

muzikos įrašų. 

 Bando pajusti įvairių tekstų stiliaus, rašytinės ir 

sakytinės kalbos skirtingumą, suprasti 

samprotavimus, ginčą, komentavimą, pranešimą. 

 Atkreipia dėmesį į kalbos garsines savybes, 

pajaučia jų reikšmę prasmės perdavimui ir kalbos 

grožiui. 

 Bando pajusti kalbos melodingumą, skambesį, 

vaizdingumą, ritmą, rimą, pakartojimus. 

 Suvokia mimikos komunikacinę prasmę, naudoja 

ją saviraiškai. 

 Jaučia malonumą kalbėti laisvai, natūraliai, gyvai, 

nesivaržant, be įtampos. 

 Kalba, pasakoja nuosekliai logiškai išreikšdami 

mintis, bando išreikšti savo nuomonę, idėjas, 

emocijas. 

 Pasakoja išgalvotas istorijas, nutikimus, laisvai 

fantazuoja. 

 Pritaiko balso toną, tembrą. 

 Deklamuoja eilėraščius, savo kalbą lydi gestais, 

mimika, pasakoja, atpasakoja pasakas, priežo-

džius, patarles. 

 Stengiasi perimti etninės raiškos paveldą. 

 Didžiuojasi žemaičių tarmišku kalbėjimu. 

 Žavisi šnekamosios kalbos gyvumu, spontanišku-

mu, tarmiškumu, individualumu. 

 Suvokia, atkartoja humoristinius pasakojimus, 

karikatūras. 

 Skiria poeziją ir prozą.  
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V. MENINĖS KŪRYBINĖS RAIŠKOS PROGRAMOS UGDYMO(SI) 

FORMOS, TECHNOLOGIJOS IR PRIEMONĖS 

 

5.1 Ugdymo(si) organizavimo formos 

 

Ikimokykliniame amžiuje pagrindinė ugdymo(si) forma yra įvairi vaikų veikla: 

 Visos grupės veikla: žaidimai, ryto ratas, vaikų sveikatinimo(si), atsipalaidavimo valandėle, 

išykos, renginiai, šventės. 

 Veikla grupelėse: žaidimai, improvizacija, bendri kūrybiniai, muzikiniai projektai, 

spektakliukai. 

 Individuali veikla: individualių gebėjimų lavinimo užsiėmimai. 

 

5.2 Ugdymo(si) technologijos 

 

Menų studijoje taikomos ugdymo(si) technologijos skatinančios abipusę pedagogo ir vaiko 

sąveiką, leidžiančią būti aktyviems, kūrybiškiems dalyviams. 

Taikomos technologijos: 

 Pabrėžia vaiko vaidmenį ugdymo procese. 

 Leidžia interpretuoti pedagogo elgesį ir jį modeliuoti. 

 Daro poveikį vaikui, kuriant aplinką, naudojant priemones saviraškai. 

Menų studijoje taikomos ugdymo(si) technologijos: 

 Vaiko ir pedagogo kūrybinės sąveikos. Pedagogas: įtraukia vaikus į veiklą gera idėja, tema, 

sumanymu. Siekia vaikų interpetacijų, kūrybos atsiskleidimo. Pastebi vaiko individualumą, 

gebėjimus, talentą, padeda juos plėtoti, praturtina vaikų sumanymus.  

 Ugdančios aplinkos kūrimo. Pedagogas: sukuria erdves pačių vaikų veiklai (dailės, 

vaidybos, muzikavimo, siužetinių žaidimų, šokio). Skatina vaikus kurti. 

 Spontaniško-situacinio ugdymo. Pedagogas: pritaria vaiko veiklai, ugdymui panaudoja 

netikėtai susikūrusias situacijas, pasiūlo priemones vaiko poreikiams „čia“ ir „dabar“ 

tenkinti. 
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5.3 Ugdymo(si) priemonės 

Ugdymosi priemonės: 

 Ugdymo kryptingumą atitinkančios buvimo aplinkos kūrimas. Pedagogas kuria jaukią, 

kūrybišką, patogią kūrybinės raiškos ugdymą skatinančią aplinką. Siekiama, kad aplinka 

skatintų vaiko poreikį piešti, muzikuoti, dainuoti,  judėti, veikti, vaidinti, šokti. 

 Veiklos priemonės (piešimo priemonės, smėlio stalai, magnetinės lentos, daiktai, žaislai, 

knygos, įvairios medžiagos, muzikos instrumentai). Auklėtoja siekia, kad priemonės atitiktų 

vaikų amžių, skatintų improvizuoti, piešti, judėti, vaidinti, šokti, būti kūrybišku. 

 Renginiai, tradicinės vaikų ir tėvelių šventės, išvykos, spektakliukai, inscenizacijos, 

koncertai kitų grupių vaikams, piešinių parodos. Dalyvavimas darželio bendruomenės, 

rajono rengiamuose renginiuose. 
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6. UGDYMO(SI) PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

Vaiko meninės kūrybinės raiškos pasiekimų aplanke kaupiama medžiaga:  

 Nuotraukos;  

 darbeliai, mintys; 

 interviu su vaiku;  

 tėvų pastebėjimai;  

 piešiniai. 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Programą sudarė kūrybinė darbo grupė: 

Auklėtoja Esmeralda Butaitė 

Auklėtoja metodininkė Aušra Buivydienė 

Auklėtoja metodininkė Sonata Kairienė 

Meninio ugdymo pedagogė Roma Skirmontienė 

Kūno kultūros pedagogė Bronė Antanavičienė 

Direktoriaus pavaduotoja ugd. Saulė Sadauskienė 
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