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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GILIUKAS‘‘ NEFORMALIOJO VAIKŲ 

ŠVIETIMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO MENINIO UGDYMO 

PROGRAMA „KURDAMAS AUGINU SAVE“ 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo teikėjas – Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Giliukas“ (toliau – įstaiga), įregistruota 

Juridinių asmenų registre, kodas 190434894. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Grupė – 

ikimokyklinio ugdymo mokykla. 

2. Įstaigos buveinės adresas – Turistų 18A, LT-92281 Klaipėda, tel. (8 46) 49 00 95, el. pašto 

adresas giliukas1@gmail.com, internetinės svetainės adresas www.giliukas.emigna.lt 

3. Programos pavadinimas – Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ neformaliojo vaikų švietimo 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo programa „Kurdamas auginu save“ (toliau 

– programa). 

4. Programos rengėjai: Aida Gedrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Romualda 

Daukšienė, auklėtoja neformaliojo vaikų švietimo programai vykdyti. 

5. Programos koordinatorius – direktorė Marytė Savickienė. 

6. Programos trukmė – tęstinė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį. 

7. Programos apimtis – vieneri mokslo metai. 

8. Programos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.  

9. Programos įgyvendinimu siekiama ugdyti 3-7 metų vaikų meninius gebėjimus, tenkinti 

saviraiškos, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo poreikius. Atsižvelgiama į 

vaikų individualiuosius ir specialiuosius poreikius. Tenkimani tėvų lūkesčiai ugdyti vaikų 

meninius gebėjimus. Sudarytos palankios materialinės ugdymosi sąlygos: įrengtas meninio 

ugdymo kambarys, sukaupta meninei veiklai reikalingų priemonių. Vaikų saviraiškai, 

kūrybiškumui plėtotis teikiamos platesnės galimybės ir natūralioje gamtoje. Neformaliojo 

švietimo pedagogas įgijęs aukštąjį išsilavinimą, kompetentingas meninėje veikloje, toliau 

tobulina kvalifikaciją meninėje srityje. 

 

II SKYRIUS 

PRINCIPAI 

 

10.  Humaniškumo – programos įgyvendinimas grindžiamas pasitikėjimu, bendradarbiavimu, 

pagarba vaikui, kaip asmenybei.  

11.  Demokratiškumo – visiems vaikams sudaromos sąlygos meninei veiklai. 



12.  Individualizavimo ir diferencijavimo – sudaromos ugdymo(si) sąlygos vaiko tobulėjimui, 

atsižvelgiant į jo sveikatą, turimą patirtį, galias, gebėjimus, pomėgius, gyvenimo ritmą, 

brandos ypatybes. 

13.  Sistemingumo ir nuoseklumo – sistemingai vedamos meninės veiklos, parenkamos 

optimalaus sunkumo užduotys, einant nuo žinomo prie nežinomo, nuo lengvesnio prie 

sunkesnio. 

 

III SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

14. Programos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, meninės saviraiškos, kultūros, 

socialinius, komunikacinius, pažintinius poreikius. 

15.  Programos uždaviniai: 

15.1. plėtoti vaiko estetinį, meninį skonį, ugdyti gebėjimą išreikšti savo patirtį taikant įvairius 

meninės raiškos būdus. Skatinti poreikį kurti; 

15.2. išmokyti nuosekliai atlikti technologinius procesus, kad vaikai įgytų gebėjimų, padedančių 

atsirinkti darbo priemones, medžiagas, įvertinti rezultatus; 

15.3. sudaryti sąlygas perimti tautos kultūros vertybes. 

16. Dailės veikla vykdoma pogrupiais. Pogrupiai sudaromi atsižvelgiant į ugdytinių amžių, 

gebėjimus ir asmeninius jų saviraiškos poreikius. 

 

IV SKYRIUS 

TURINYS. PRIEMONĖS. METODAI 

 

17. Ikimokyklinis amžius (3 – 6 metai) 

Eil. 

Nr. 

Sritis  Turinys Priemonės 

17.1. Dailė   

17.1.1. Meninis 

ugdymas 

  Susipažins su įvairiomis meninės raiškos 

priemonėmis ir medžiagomis. Savarankiškai 

pasirinkta meninės raiškos priemone, kurs 

įsivaizduojamą ar patirtą pasaulį. 

Eksperimentuodami bandys taikyti mišrią 

techniką, maišyti, derinti spalvas.  

Atrasdami, bandydami, tyrinėdami sieks 

meninės raiškos priemonių įvairovės. 

Mokysis piešti daiktus vertikaliai ir 

horizontaliai, išlaikyti tarpusavio dydžio 

santykį tarp daikto dalių ar atskirų daiktų, 

tapyti ant įvairios faktūros ir formato 

popieriaus lapų, štampavimą derinti su 

piešimu, tapymu, aplikavimu, puošti 

apimtines formas, dėlioti ornamentus iš 

geometrinių figūrų ir jas priklijuoti, gaminti 

įvairius dirbinius iš gamtinės medžiagos. 

  Įvairios faktūros ir 

formato popieriaus 

lapai, akvarelė, 

guašas, vaškinės 

kreidelės, pastelė, 

spalvoti pieštukai, 

flomasteriai, tušas, 

kreidelės, 

spaustukai, 

štampukai, figūrinio 

kirpimo žirkles, 

trafaretai, paletės, 

molbertai, 

„Šviesos“ stalas“ ir 

kt. 



Komponuos, vaizduos objektus visoje lapo 

plokštumoje, derins figūrų ir fonų 

atspalvius. Kaups įvairios meninės veiklos 

patirtį, sies su vaizduote, atmintimi, 

asociacijomis ir tai išreikš dailės darbuose. 

Grožėsis savo ir kitų kūryba 

17.1.2. Komunikavimo 

ugdymas 

  Įgis bendravimo vaizdu elementarius 

įgūdžius ir supras, kad meninė raiška yra 

savitas komunikacijos būdas. Bendraudami 

perteiks nuotaikas, jausmus, dalinsis 

įspūdžiais, patirtimi. Pratinsis perduoti 

informacinio pobūdžio tekstus. Įvardins 

kasdien matomus daiktus, žmones, gamtos 

reiškinius, gyvūnus, augalus paprastais 

žodžiais ir jų dariniais. Gebės dalintis 

informacija, keistis idėjomis, nuomonėmis, 

plėtos bendravimo ryšius, reikš savo mintis. 

Pratinsis susitarti 

  Tautodailės 

albumai, mokomieji 

plakatai „Dailės 

raiška“, dailės 

darbai, knygos ir kt. 

17.1.3. Socialinis 

ugdymas 

  Įgis bendravimo vaizdu elementarių 

įgūdžių, formuosis doriniai santykiai su 

kitais žmonėmis, gamta, dailės kūriniais, 

žmogaus sukurtais daiktais. Pratinsis pažinti 

savo ir kitų žmonių jausmų pasaulį. Mokysis 

tausoti ir rūpintis dailės kambarėlio aplinka 

ir priemonėmis, laikytis saugaus darbo 

taisyklių. Mokysis suvokti savo jausmus ir 

tinkamai juos išreikšti 

  Vaikų elgesio 

taisyklių plakatas, 

dailės kūriniai, 

meninės 

reprodukcijos, 

jausmų kortelės, 

žaidimai, meninės 

priemonės 

17.1.4. Pažinimo 

ugdymas 

  Stebėdami gamtą ir aplinką, savo įgūdžius 

pavaizduos dailės priemonėmis. Pažins 

įvairias dailės priemonių ir medžiagų 

savybes, sugalvos įvairesnį jų pritaikymą. 

Eksperimentuos su įvairiomis dailės raiškos 

priemonėmis ir medžiagomis. Susipažins su 

senovės  lietuvių amatais, tautodailininkų 

darbais, tradicijomis, papročiais. Aktyviai 

dalyvaus  šventėse, konkursuose, akcijose. 

Pasirinkdami dailės raiškos priemones, darys 

sprendimus, išmėgins naujas idėjas, planuos 

ir eksperimentuos 

  Žurnalai, dailės 

albumai, 

nuotraukos, 

reprodukcijos 

17.1.5. Sveikatos 

ugdymas 

  Pratinsis saugiai, taupiai, tvarkingai elgtis 

su dailės priemonėmis ir medžiagomis. 

Tobulins gebėjimą tvarkytis. Mokysis 

koordinuoti akių ir rankų judesių sąveiką, 

  Vaikų elgesio 

taisyklių plakatas, 

žaidimai, meninės 

priemonės ir kt. 



valdyti smulkiuosius rankų judesius 

17.2. Lipdyba  

17.2.1. Meninis 

ugdymas 

Susipažins su lipdyba iš molio ar kitos 

plastiškos medžiagos (pvz.: modelino, sūrios 

tešlos ir pan.), išmoks kūrybiškai panaudoti 

įvairius plastiškoms medžiagoms būdingus 

išraiškos būdus: tempimą, konstravimą, 

formavimą. Darbelius dekoruos naudodami 

įvairias įprastines ir netradicines priemones. 

Bandys paskirstyti molį į reikiamo dydžio 

gabalėlius. Lipdys pagal tautodailės pavyzdį 

ir (ar) pagal savo sumanymą. Pradės kurti 

kompozicijas iš nulipdytų figūrėlių, bandys 

perteikti emocijas. Išmoks gėrėtis keramikų 

menininkų, tautodailininkų, savo ir draugų 

darbeliais. Domėsis tautodaile ir jos 

tradicijomis 

  Molis, plastilinas, 

įvairūs modelinai, 

netradicinės 

lipdymo priemonės 

(perdirbto 

popieriaus masė, 

folija, sūri tešla ir 

kt.); stekos, įvairūs 

buityje ir 

žaidimuose 

naudojami įspaudus 

paliekantys daiktai; 

įvairūs dažai ir kt.  

17.2.2. Komunikavimo 

ugdymas 

  Vaikų kalboje atsiras naujų terminų, plėsis 

aktyvusis ir pasyvusis žodynas. Vaikas 

komentuos savo ir draugų atliekamus 

veiksmus. Erdvines figūrėles panaudos 

įvairiapusiškai: iliustruodami pasakojimus, 

vaidindami 

  Dailės kūrinių ir 

tautodailės 

reprodukcijų 

albumai, vaikų 

dailės darbų 

knygos, iliustruotos 

grožinės literatūros 

knygos ir kt. 

17.2.3. Socialinis 

ugdymas 

  Kurs kartu su kitais ir greta kitų, išmoks 

dalintis kūrybai reikalingomis medžiagomis 

ir dekoravimo priemonėmis. Sukaupta 

patirtimi dalinsis su draugais ir tėveliais. 

Kuriant kolektyvinį darbą atsiras 

komandinio darbo pradmenų. Atsiras 

pasitikėjimo savimi jausmas, 

pasididžiavimas savo pasiekimais rodant ar 

dovanojant darbelius kitiems 

  Vaikų elgesio 

taisyklių plakatas, 

dailės kūriniai, 

meninės 

reprodukcijos, 

jausmų kortelės, 

žaidimai, meninės 

priemonės ir kt. 

17.2.4. Pažinimo 

ugdymas 

  Bandys, eksperimentuos su moliu ir 

kitomis plastinėmis lipdybos medžiagomis. 

Pažins kintančias molio savybes. Susipažins 

su įvairiais dekoravimo būdais, pažins 

įvairių buitinių daiktų (sagų, kamštukų ir 

pan.) naujas panaudojimo galimybes, atras 

kitą jų pritaikymą. Bandys eksperimentuoti 

su įvairiomis priemonėmis tiek darželyje, 

tiek namuose. Atsiras ekologinių žinių apie 

medžiagų daugkartinį panaudojimą 

  Minkštas molis, 

sausas molis, molio 

tyrelė klijavimui, 

išdegta keramika, 

keramikos degimo 

krosnelė, 

papildomos 

dekoravimui 

naudojamos 

medžiagos, įrankiai 



17.2.5. Sveikatos 

ugdymas 

  Išmoks saugiai naudotis smulkiais ir 

smailiais įrankiais ir saugiai jais elgtis greta 

kitų nedidelėje erdvėje. Įpras susitvarkyti 

darbo vietą,  švariai plautis ir šluostytis 

rankas. Sustiprės smulkieji pirštų ir plaštakų 

raumenys 

  Vaikų elgesio 

taisyklių plakatas, 

žaidimai, meninės 

priemonės ir kt. 

 

18. Priešmokyklinis amžius (6 – 7 metai) 

18.1. Dailė   

18.1.1. Meninė 

kompetencija 

  Mokysis spontaniškai reikšti savo nuotaiką, 

jausmus, mintis bei santykį su pasauliu 

įvairiomis meninės raiškos priemonėmis. 

Tyrinės, fantazuos, išbandys tapybos, 

grafikos bei kitas meninės raiškos priemones 

ir medžiagas plokštumoje ir erdvėje, kurs 

pačių išgyventą ar įsivaizduojamą pasaulį  

pasirinktomis ar mokytojos siūlytomis 

technikomis. Eksperimentuos su didelių 

matmenų ir skirtingos faktūros medžiagomis 

ant didelių popieriaus lapų. Piešdami naudos 

regimos informacijos vaizdus: grafinius 

ženklus, raides, skaičius, rodykles. Pastebės, 

atras, išbandys savo sugebėjimus su įvairaus 

šiurkštumo, storumo, įvairių spalvų 

popieriumi (buityje nereikalingi laikraščiai, 

servetėlės, tapetai, folija ir kt.), pieš, 

lankstys, klijuos įvairias plokščias ir pusiau 

plokščias formas. Plėšys, kirps, klijuos 

įvairias geometrines figūras, dėlios  

ornamentus, regimos informacijos ženklus. 

Savo kūrybiniai idėjai įgyvendinti, naudosis 

įvairiomis medžiagomis, atras naujus  

raiškos būdus: konstruos iš medinių, 

plastmasinių detalių, statys įvairius statinius 

iš kaladėlių, lazdelių, lentelių. Konstruos 

žmogaus, gyvūnų, paukščių figūras. Gamins 

įvairius dirbinius iš gamtinių medžiagų. 

Dalyvaus respublikinėse, miesto vaikų 

kūrybinių darbų parodose ir konkursuose 

  Įvairios faktūros ir 

formato popieriaus 

lapai, akvarelė, 

guašas, vaškinės 

kreidelės, pastelė, 

spalvoti pieštukai, 

flomasteriai, 

kreidelės, tušas, 

spaustukai, 

štampukai, figūrinio 

kirpimo žirkles, 

trafaretai, paletės, 

molbertai, 

„Šviesos“ stalas“ ir 

kt. 

18.1.2. Komunikavimo 

kompetencija 

  Ugdys kalbinę raišką: kalbama, 

pasakojama, kuriama žodžiu apie savo ir 

kitų dailės darbus. Aktyviai eksponuos savo 

darbus, rodys kitiems. Mokysis pastebėti ir 

jautriai reaguoti į aplinkos daiktus ir 

reiškinius, grožėtis savo ir kitų kūrybą, 

  Tautodailės 

albumai, dailės 

darbeliai, knygelės 

ir kt. 



spontaniškai dalintis meniniais įspūdžiais 

18.1.3. Socialinė 

kompetencija 

  Mokysis suprasti kitų bendraamžių 

jausmus, pamatyti jų kūrybinių sprendimų 

įvairovę bei savitumą. Gebės kurti su kitais 

ir greta kitų. Dalinsis savo patirtimi su 

draugais ir tėveliais. Išmoks dirbti 

komandoje kurdami kolektyvinį darbą 

  Vaikų elgesio 

taisyklių plakatas, 

jausmų kortelės, 

žaidimai, 

nuotraukos, 

meninės priemonės 

ir kt. 

18.1.4. Pažinimo 

kompetencija 

  Įgis patirties, kokiomis priemonėmis ir 

medžiagomis sėkmingiausiai įgyvendinti 

savo sumanymą. Veikdami, išreikšdami 

save, atras linijos, spalvos, formos, 

medžiagų struktūros ypatumus, reiškinių 

priešingybes. Lytėdami, regėdami pajaus tai, 

ką įsivaizduoja. Pratinsis naudoti, pažinti 

pagrindines spalvas veikloje: tapydami, 

aplikuodami, darydami atspaudus, 

konstruodami. Susipažins su senovės 

lietuvių amatais, tautodailininkų darbais, 

tradicijomis, papročiais. Aktyviai dalyvaus 

šventėse, konkursuose 

  Žurnalai, dailės 

albumai, 

nuotraukos, 

meninės 

reprodukcijos 

18.1.5. Sveikatos 

kompetencija 

  Gebės saugiai naudotis dailės raiškos 

priemonėmis ir medžiagomis. Laikysis 

saugos darbo taisyklių. Lavins regą, rankos, 

akies koordinaciją 

  Vaikų elgesio 

taisyklių plakatas, 

žaidimai, meninės 

priemonės 

18.2. Lipdyba    

18.2.1. Meninė 

kompetencija 

  Gebės lipdyti iš molio ar kitos medžiagos, 

naudos įvairius plastiškoms medžiagoms 

būdingus išraiškos būdus: tempimą, 

formavimą, konstravimą, gebės panaudoti 

papildomas medžiagas įspūdžiui sustiprinti, 

dekoruos naudodami įvairias įprastines ir 

netradicines priemones. Įgus paskirstyti molį 

reikiamais gabalėliais. Lipdys tiek pagal 

pasiūlytą temą, tiek pagal savo sumanymą, 

kurs kompozicijas iš nulipdytų figūrėlių, 

sugebės perteikti emocijas. Gėrėsis savo ir 

draugų kūryba. Domėsis tautodaile, liaudies 

meno tradicijomis. Išmoks tradicinių 

tautodailės būdų 

  Molis, plastilinas, 

įvairūs modelinai, 

netradicinės 

lipdymo priemonės 

(perdirbto 

popieriaus masė. 

Folija, sūri tešla ir 

kt.); stekos, įvairūs 

buityje ar 

žaidimuose 

naudojami gražius 

įspaudus 

paliekantys daiktai; 

įprastiniai ir naujų 

technologijų dažai 

darbeliams 

dekoruoti 



18.2.2. Komunikavimo 

kompetencija 

  Plėsis žodynas, kalboje nuolat vartos 

daugiau naujų terminų, gebės papasakoti 

apie kūrybinį procesą, komentuos savo ir 

draugų atliekamus veiksmus, nulipdytas 

figūrėles naudos pasakoms iliustruoti, 

vaidinti. Vartydami dailės darbelių knygas 

domėsis naujomis kūrybos galimybėmis 

  Tautodailės ir 

dailės kūrinių 

reprodukcijų 

albumai, dailės 

darbelių knygelės, 

iliustruotos grožinės 

literatūros knygelės 

18.2.3. Socialinė 

kompetencija 

  Gebės kurti kartu su kitais ir greta kitų. 

Dalinsis įgyta patirtimi su draugais ir 

tėveliais. Draugiškai dalinsis pagalbinėmis 

priemonėmis, įrankiais dekoravimui. Išmoks 

dirbti komandoje kurdami bendrą darbelį. 

Jausis pasitikintys savo jėgomis, kūrybiški ir 

svarbūs rodydami ar dovanodami savo 

kūrinėlius kitiems 

  Vaikų elgesio 

taisyklių plakatas, 

jausmų kortelės, 

žaidimai, meninės 

priemonės 

18.2.4. Pažinimo 

kompetencija 

  Stebės kintančias molio savybes, 

eksperimentuos su moliu ir įvairiomis 

plastiškomis medžiagomis. Susipažins su 

įvairiais dekoravimo būdais. Išmoks atrasti 

nuolat naudojamų daiktų galimybes (pvz.: 

sagų, flomasterių kamštukų ir kt.). Gebės 

pažinti ir įvertinti kūrybinei saviraiškai 

tinkamas medžiagas ne tik darželyje, 

namuose, bet ir kitoje aplinkoje. Plėsis 

ekologinės žinios apie medžiagų daugkartinį 

panaudojimą 

  Minkštas molis, 

sausas molis, molio 

tyrelė klijavimui, 

papildomos 

dekoravimui 

naudojamos 

medžiagos, įrankiai 

18.2.5. Sveikatos 

kompetencija 

  Gebės saugiai naudotis smulkiais, smailais 

ir aštriais įrankiais, įpras susitvarkyti darbo 

vietą po veiklos, švariai plausis ir šluostysis 

rankas, išmoks taupiai naudoti kūrybai 

reikalingas medžiagas, priemones, gebės 

greta kitų saugiai elgtis nedidelėje erdvėje 

netrukdant draugui. Lavės judesių 

koordinacija, sustiprės smulkieji pirštų ir 

plaštakų raumenys 

  Vaikų elgesio 

taisyklių plakatas, 

žaidimai, meninės 

priemonės 

 

19. Ugdymo metodai: stebėjimas, pokalbis, diskusijos, dialogas, pasakojimas, kūrybiniai 

ieškojimai, demonstravimas, aiškinimas, meninė veikla dailės ugdymo kambarėlyje, kolektyvinė 

veikla, aptarimas, atkartojimas, pamėgdžiojimas, savarankiškas darbas, ekskursijos, parodų 

lankymas, žaidimas, informacijos paieška, išvykos, Reggio Emilia ugdymo sistemos metodas, 

praktinė veikla, probleminiai klausimai, kūrybiniai bandymai, eksperimentai ir kt.  

 

 

 

 



IV SKYRIUS 

PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 

 

20. Įgyvendinus programą, pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai vaikų meninio ugdymosi pokyčiai: 

20.1. ugdoma meninė nuovoka (matau, jaučiu, suprantu, kuriu); 

20.2. skatinamas vaiko pasitikėjimo savimi, savo gebėjimais, pedagogais ir draugais jausmas; 

20.3. skatinamas aktyvus tėvų dalyvavimas dailės ugdymo procese; 

20.4. išaugs pedagogų kompetencija, plėtojant ryšius su socialiniais partneriais; 

20.5. sisteminama vaizdinė bei metodinė medžiaga, organizuojamos diskusijos, forumai, 

konsultacijos, rengiamos parodos. 

21. Ugdymo pasiekimų vertinimas: 

21.1. taikomi metodai: neformalus ir formalus stebėjimas, žaidimas kartu, interviu su vaiku, 

pokalbis su tėvais, grupių ir darželio pedagogais, vaiko kūrybinės raiškos darbelių analizė, parodos 

darželio ir miesto visuomenei, konkursai, projektinė veikla, nuotraukos ir kita. 

21.2. ugdymo pasiekimų vertinimo dažnumas 2 kartus per metus (rudenį ir pavasarį).  

21.3. ugdymo pasiekimų fiksavimo formos ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimo lentelė, 

sudaryta pagal piešinio vertinimo kriterijus.  
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