
MENAS IR DIZAINAS DAILĖS STUDIJOJE

Ignas, 6m. „Palmės“ 

(grupė „Vėjūnė“)  

 

 

 

 

Tikslas: naudojant įvairias antrines  medžiagas, kurti 

pačių sugalvotą kūrinį. 

Ugdymas: lipdymas iš molio, laisva galimybė kurti, 

išrasti, pritaikyti įvairius daiktus ir patiems kurti 

sugalvotus objektus, kurti apie juos istorijas. 

Kūrybiškumo skatinimas. 

 

Emilė, 5 m.  „Kiek man 
metų?“ (grupė „Aušrinė“) 
 
Tikslas: Sukurti skaičių, 
panaudojant gamtinę 
medžiagą.  
 
Ugdymas: lipdymas iš 

molio,  kūryba, skaičių 
įsiminimas, gamtinės 
medžiagos radimas įstaigos 
kieme ir  pritaikymas.                                              
 
 



                                                                                         

Grupė „Lašas“  

(6-7 m. vaikai) 

Tikslas: sukurti 

Mandalą iš gamtinės 

medžiagos.  

 

Ugdymas: kūryba, gamtinės medžiagos 

suradimas, gėlių karpymas, dėliojimas pagal 

spalvas, apskritimo formos,  pasaulio krypčių 

įtvirtinimas , pokalbis apie draugystę, sustojus į 

ratą. 

 

MENINĖ NARATYVINĖ VEIKLA „SVAJONIŲ  

AKMUO“ 

 

Grupė „Vėjūnė“  

(6-7 m. vaikai)  

 

Naratyvas: keliaujame 

jūra, ieškome akmens, 

kuriam pasakysime savo 

svajones. 

Ugdymas: veikla su interaktyviomis grindimis, 

jūros dugno, akmenų įvairovės tyrinėjimai, 

muzikos klausymas, šokis, teatras, akmenų 

ieškojimas  ir  svajonės sukonkretinimas, kalbos 

skatinimas.          



 

TELEVIZORIUS 

                                                              

Grupė „Saulutė“ (3-4 m. 

vaikai) 

Ugdymas: sukūrus 

pasakoja apie savo darbą, 

mokosi išklausyti vieni 

kitus, domisi 

technologijomis, gamina distancinius valdymus, 

garsina/tildo garsą ir pan.  

 

           VITRAŢAS IŠ GAMTINĖS MEDŢIAGOS 

  

Grupė „Lašas“ (6-7 m. 

vaikai) 

Tikslas: Kurti vitražą, 

naudojant pakavimo 

plėvelę ir gamtinę 

medžiagą.  

 

Ugdymas: žinios apie vitražą, apie naudojamus 

augalus: serentį ir burnotį,  augalų 

komponavimas, savarankiškas  plėvelės 

vyniojimas, išgaunant galutinį rezultatą.  

 



PROCESO MENAS 

 

NARATYVINĖ VEIKLA „SURASKIME LOBĮ“ 

Naratyvas: Piratai pilyje paslėpė lobį: visokių 

spalvų deimantus, tik turintys stebuklingus 

raktus galės atrasti pilį ir atrakinti duris už 

kurių paslėptas lobis. Kelionė pilna pavojų – 

galima nukristi nuo takelio, galima susimaišyti 

ir paimti ne geltoną deimantą. Raudonas 

deimantas gali nudeginti, mėlynas sušaldyti, 

juodas užtemdyti pasaulį (pavojus sugalvojo 

vaikai). 

Ugdymas: lipdymas iš molio – antspaudai nuo 

raktų, komponavimas, skaičiavimas, ėjimas 

siauru takeliu, spalvų rinkimasis ir atpažinimas. 

Veiklos pabaigoje pokalbis apie tai kas yra lobis 

kiekvienam.  

 



 

ŢAIDIMAS – SIUŢETINĖ VEIKLA  „KEPYKLA“ 

 

Ţaidimas: kepėjai kepa duonas, pyragus, 

bandeles, turi savo krosnį, parduoda gaminius 

pirkėjams. 

Ugdymas: sutrina rugio varpą, atskiria rugius 

nuo pelų, puošia  lipdinius iš molio grūdais, iš 

kėdžuų stato krosnį su daug funkcijų – 

mygtukų, prekiauja, skaičiuodami molinius 

pinigus, užrašo  kainas - skaičius ant lentos. 

 

 

 



 

 

 

 


