
PATVIIT'IINTA
I(laipedos lopSelio-darZelio,,AtZalynas"
direktoria*s 2022 111, 

t;luurQuo I ?6.

lsakynruNr.Vl-fi'

KLAIPEDOS LOPSELIS-DARZELIS,,AT T,ALYNAS(.
NEFORMALIOJO VAIKU Svmrtrlro DAILES TERApIJos uGDoMoJI rR6GRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svietimo teikejas - Klaipedos lop5elis-darZelis,,AtZalynas" (toliau - fstaiga), iregistruota
.luridiniq asmenll registre, istaigos kodas 190433988. Teisine fonna - biudZetine iitaiga brup. -ikimokyklinio ugdymo mokykla.

2. {staigos buveines adresas - PaneveZio g. 3, LT-92317, Klaipeda, tel, (8 46) 497915, el. p.
atzalynas. ld@ gmail.com,

3. Programos pavadinimas - Klaipedos lop5elio-darl.elio,,AtZalynas" neformalio.jo vaikul
Svietimo Dailes terapijos ugdomoji programa (toliau - programa).

:_ 4. Programos rengejai: Rasuole Petrauskiene, nefbrmaliojo Svietimo rnokytoja, I{asa
Zemguliene, direktore.

5. Programos trukme - tgstine.
6. Tiksline atnZiaus grupe - 3-5 m. ikimokyklinio ir 5-7 m. priesmokyklinio ugclymcr

amZiaus vaikai.
7. Prograrnos igyvendinimui lstaigoje sukurtos palankios rnaterialines ugdymo(si) s4lygos:

irengtas atskiras dailes kambarelis, sukurtos edukacines erdves kfirybai, poilsiui, nusiraminlmLri;
sukaupta gausi ivairiq dailes priemoniq, metodines medZiagos ir medziagtl baze; sudarytos
psichofizines s4lygos kurybingarn, saugiam grupiniam vaikq..ni,riq gebejimtl irgdyrnuisi.

8. Programa iutegruota i {staigos Ikirnokyklinio/Prie5mokykiinio ugdymo bendrqiel
programas ir vykdoma ugdymo proceso metu.

II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

9. Tikslas - atskleisti ir ugdyti vaiko prigimtinius paZintinius, socialinius, kurybos.
vaizdines saviraiSkos po.j Udius.

10. UZdaviniai:
10.1. aktyvinti vaizdinj, kurybini m4stym4, saviraisk4 per vizualili me14;
10.2' skatinti iSgyventi bendrystes, pasididZiavimo savimi ir kitais dZiaugsrnq;
10'3. dailes priemonemis tenkinti indiviclualius vaikq meno paZinimo por.eikigs.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TURINYS

11. Turinys
l1.l Ikimok

Veiklos sritys

Ikimokyklinis ugdymas 3-5 metai
Sukyti,r"t kulbot, I Mokori utpuiinti-puu@ bil"'rar, b",rdt [;

Eil.
Nr.

Turinys

1



santykiq su
tl
Denoraamzlals r
suaugusiais sritys

i5reik5ti spalva, geometrine fig[ra, vaizdu. Mokosi i5girsti,
matyti, i,odliais nusakyti, k4 liesdami delnu .iaudia, kaip
i5gyvena garsq. Klausosi tylos, bando j4 vaizduoti, mokosi kurti
poroje, grupeje. Mokosi draugi5kai susitvarkyti darbo viet4.
Rai5kiai, ai5kiai taria garsus, kalba i5plestiniais sakiniais po
vien4. Mokosi fantazuoti LodLiu ir kurdamas vaizdus. Mokosi
ktirybi5kai taikyti emocinio elgesio modelius, kurie padeda

5991qliai prisitaikyti.
2. Menines raiSkos

(dailes), k[rybiSkumo,
mokejimo mokytis,
problemq sprendimo
sritys

Per prigimtinius pojfrdius, spalvas, fakt[ras daile leidZia pajusti,
i5reik5ti savo vidini pasauli ir i5gyventi santyki su aplinka.
Dailes priemones stipriai veikia pojldius: regA - spalvos, linijos,
demes, uoslg - turi kvap4, klaus4 - pie5tuko, teptuko keliami
garsai. Sukurta saugi atmosfera itraukia i abipusi pasitikejimE -
spontaniSkai kurdamas, pieSdamas i5gyvena ivairias bDsenas,
jausmus. Vaizdais, o ne ZodZiais, atviriau ir giliau iSrei5kia
mintis, emocijas, kylandias i5 pasQmones. SusipaZista su
popieriaus savybemis ir kitq dailes priemoniq ir technikq
ivairove.

J. Aplinkos paZinimo
s rit is

SusipaZista su dailes priemoniq ir medZiagq savybemis, pastebi
jq panaSumus ir skirtumus. Stebi gamtines figfrras, mokosi jas
pavadinti, atvaizduoti, modeliuoti. Analizuoja savo ir kitq
zmoniq kiino sandar4, mokosi vaizduoti, {vairiuose saltiniuose

1Jebi, analizuoja gyv0nq sandar4, mokosi vaizduoti. Gilinasi i
liaudies krirybos darbus, pastebi ornamentuose formas, ivairiui
derinius mokosi juos atkartoti. Klausydamiesi ivairios muzikos
kuriniq, bando ivardinti nuotaik4, pritaikyti aplinkos objektams
ir rei5kiniams, pavaizduoti savq kfirybiniuose darbuose.

tt
Eil.
Nr.

Kompetencijos Turinys

I Komunikavimo
kompetencija

AtpaZista savo ir bendraamLiq emocines b0senai, g.b. .pt.
viding savijaut4 kalbetis, mokosi tai k[rybiskai paiaizduoti.
Bando analizuoti savo ir draugq ktirybinius darbus. Aktyvaus
bendravimo ir bendradarbiavimo btidu kuria grupinius darbus,
dalyvauja ivairiq lygiq parodose, konkursuose. Mokosi kurti
pasakojimas, istorijas, pasakas, iliustruoja knygutes, albumus,
filmukus apie save, savo draugus, augintinius, Seim4. pie5ia

ispldZius, svajones, fantazijas. Pie5ia savo nuotaikas, emocijas
- gerum?, pykti, ramybg, dZiaugsmq, meilg, baimg, susierzinim4
ir t.t. Mokosi pajausti, pamatyti, i5girsti emocij4, bando j4
susieti su spalva. Netrukdo dirbti dr4ugams.

2. K[rybiSkumo
kompetencija

Klausosi muzikos ir bando jq atrasti m;no darbuose,
nuotraukose, piesiniuose, aplinkoje. pie5ia muzik4. Skoni
bando susieti su emocija (saldus-gerumas, labai riigStus-
susierzinimas ir t.t.). Drqsiai Laidlia ivairiomis misriomis dailes
technikomis, randa savo individualq vaizdavimo b[d4, nebijo
klysti ir moka k[rybi5kai taisyti klaidas. Geba pasirinkti
priemones idejai igyvendinti. pastebejimus gamtoje moka
savoti5kai atkartoti naudojant ivairiausias dailes medziagas ir
priemones (temq ciklas: aS diena, aS naktis, aS rytas, aS
paukStis, aS dangus, aB metq laikas ir t.t.). Ra5to pradme,is
naudoja ktryboje: dekoruoja savo vard4. Tinkamai pasirenka



popierialls dydi, stori, faktur4. Klrybiniuose darbuose
panaudoja ra5yting patirti - kuria knygeles, dovanas, filmukus,
pasakas apie savo gyvenimiSkas patirtis, iSgyvenirnus,
fantazijas.

J. PaZinimo
kompetencija

PaZista popieriaus savybes, mokosi nusakyti, palyginti kietas
kartonas kaip uZsispyrgs Zmogus, minkStas, plonas slidus kaip
..., Siurk5tus kaip ... ir t.t. Pastebi emocinius atspalvius, pritaiko
jiems spalvinius elementus. Derina skirtingus daZus, susieja su
tos dienos nuotaika (akvarelg su guaSu), lieja flomasterius,
stebi, kaip vandenyje skleidZiasi skirtingas daZas tarsi
skleidZiasi, keidiasi emocinis iSgyvenimas. Geba pie5ti savo ir
draugo portretq, Skiria Zmogaus atvaizdq skirtingame amZiuje,
bando susieti amlig, su spalva, popieriaus ar medliagos faktflra.
Skiria paros dalis (temq ciklas: aS rytas, aS diena, aS vakaras, aS

naktis). Mokosi vaizduoti gyvfrnq pasauli realq ir fantastini
(temq ciklas: koks aS gyviinas, koks aS Zverelis). Mokosi kirpti
karpinius, piesti ornamentus. Sitilo idejas, ulbaigia darbus iki
galo.

12. Ptogtama pritaikoma ivairiq ugdymo(si) poreikiq turintiems vaikams. AtsiZvelgialt ivaikq individualius ugdymo(si) poreikius, parenkamos uZduotys, priemones, indiviclualLis
ugdymo(si) rnetodai ir formos.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS METODAI, FORMOS IR PRIEMONES

13. Metodai: pokalbis, Zaidimas, aplinkos ir gamtos stebejimas, aiskinimas, atradimas,
aptarimas, mindiq lietus, pasakojimas, krirybiniai bandymai, 

- 
informaciniq iechnologijq

panaudojimas.
14. Formos: dailes terapijos uZsiemimai, savarankiSka - spontani5ka menine dailes veikla

parodos, projektai, zaidimai, dailes plenerai, kolektyvine veikla, paiodq lankymas.
15' Priemones: tapybos priemones: gua5as, tempera, akrllas, ukrur.i., teptukai, Stampukai,

voleliai, purkStukai; grafines priemones: piestukai, plunksnakodiai, kreideles (vaSkines ir sausosy,
kreida, flomasteriai; 

.u,aizdin€s priemones: korteles, dailes darbq reprodukcijos, tautodailes
rinkiniai, albumai, plakatai, knygos, enciklopedijos, atvirukai, kalendoriai, nuotraukos, sukurta
skaitmenine metodine mediiaga; technines priemones: Zirkles, klijai, fotoaparatas, vaizdo ir garso
irasai, kompiuteris, Sviesos stalai, interaktyvi lenta, interaktyvios- grindys; netradicines dailes
priemones: gamtine medZiaga, audiniai, deZes, atraiZos, oda.

V SKYRIUS
VAIKU PASIEKIMAI IR JU VERTINIMAS

16. [gyvendinus program4 vaikai:
16'1. bus laisvi savarankiSkai kurti, praples individualiq emocing, paZinting raidq, atsiskleisjq gebejimai;
16.2. gebes pasidalinti bendravimo ir bendradarbiavimo dZiaugsmu, paZins save, savo

emocines bDsenas;
16.3. palins savo pojudius" gebes juos ivardinti, lengviau socializuosis naujose aplinkose.

J



4

17. vaikq ugdymo (si) pasiekimai ir pazangavertinami pagal {staigos
paZangos vertinimo tvark4.
kol jie bus i5leisti i mokykl4.

vaikq pasiekintLl
visi vaikq kflrybiniai darbai kaupiami individualiuose segtuvuose

ir
iki

SUDERTNTA
Klaipedos lopSelio-darZelio,,AtZalynas',
Mokytojo tarybos posedZio
2022 m. rugpjDdio 30 d. protokoliniu
nutarimu Nr, V2 - 3

SUDERINTA

5 laipedos miesto savivaldybes administracij os
Svietimo skyriaus vedeja


