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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Švietimo teikėjas – Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Papartėlis“ (toliau – įstaiga), įregistruota
Juridinių asmenų registre, kodas 190435843 Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Grupė –
ikimokyklinio ugdymo mokykla.
2. Įstaigos buveinės adresas – Reikjaviko 5, LT-94245 Klaipėda.
3. Programos pavadinimas – Klaipėdos lopšelio- darželio „Papartėlis“ neformaliojo vaikų
švietimo dailės ugdymo programa „Spalviukai“ (toliau – programa).
4. Programos rengėjai: Ona Palevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jūratė
Minkevičiūtė, neformaliojo ugdymo mokytojas programai vykdyti.
5. Programos koordinatorius – direktorė Irena Daukšienė.
6. Programos trukmė – tęstinė. Programos turinys koreguojamas pagal poreikį.
7. Programos apimtis – vieneri metai.
8. Programos dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
9. Programos įgyvendinimui įstaigoje sudarytos palankios materialinės, ugdymo(si) sąlygos.
10. Programos tikslas – ugdyti kūrybišką, meną mylintį žmogų, būsimą tautos kultūros
kūrėją ir puoselėtoją.
11. Programos uždaviniai:
11.1. tenkinti vaiko saviraiškos poreikius, puoselėjant kūrybiškumą ir meninius gebėjimus;
11.2. žadinti vaiko poreikį domėtis supančia aplinka, eksperimentuoti, tyrinėti, atskleidžiant
savo vidinį pasaulį meno priemonėmis;
11.3. formuoti įvairios vaizduojamosios veiklos techninius įgūdžius, supažindinant su
specifinėmis dailės išraiškos priemonėmis.
12. Dailės užsiėmimai grupėje vyksta pogrupiais. Pedagogas sudaro sąlygas vaikams laisvai
reikštis meninėje veikloje, skatina ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų savarankiškumą,
kūrybiškumą, individualumą.

III. TURINYS. METODAI. PRIEMONĖS
13. Programos turinys, naudojamos priemonės:
Kompetencijos
Turinys, veiksenos

Eil.
Nr.
13.1. Komunikavimo
kompetencija

13.2. Sveikatos
saugojimo
kompetencija

13.3. Pažinimo
kompetencija

13.4. Meninė
kompetencija

Išsako savo požiūrį į stebimą daiktą ar reiškinį,
palaiko asmeninę motyvaciją: bendravimą, pažinimą,
kūrybą, žaidimus. Emocijas, požiūrį išreikia
piešiniais, darbeliais. Susipažįsta
su dailės ir
taikomosios dailės kūriniais. Pastebi gamtos grožį.
Išsako ar apibendrina savąją nuomonę. Vysto
bendravimo įgūdžius meno kūrybos procese. Nusako
daiktu, reiškinių požymius, įvardija spalvas, daiktų
formas, dydį. Apibūdina meno kūrinių teikiamus
estetinius emocinius išgyvenimus. Geba išreikšti
įsivaizduojamus dalykus žodžiais.

Plėtoja psichomotorinius, sensomotorinius įgūdžius,
lavina smulkiąją - stambiąją motoriką, rankos
koordinaciją, kalbinius įgūdžius, pasaulio pažinimą,
savivoką. Pažįsta savo kūną, kūno dalis ir suvokia
save kaip ypatingą. Domisi sveika gyvensena.
Kurdami ir stebėdami kūrybinį procesą geba
atsipalaiduoti.
Išgyvena
teigiamas
emocijas
stebėdami įvairius meno kūrinius. Koordinuoja ,
derina judesius, orientuojasi erdvėje. Saugiai ir
taupiai elgiasi su įvairiomis dailei skirtomis
priemonėmis, susitvarko darbo vietą, prižiūri savo
asmeninius daiktus, priemones.
Meninių priemonių pagalba realizuoja asmeninį
tikslą, emocinius įspūdžius. Ugdomas vaiko
gebėjimas išreikšti tai, ko dar pats nesugeba pasakyti
žodžiais, gestais, pamėgžiojimu. Savo emocijas,
požiūrį išreikia piešiniais, darbeliais. Veikloje
pritaiko įvairius dailės metodus ir būdus. Domisi
savo gyvenimo vieta, gimtu
miestu, valstybe.
Atsiranda poreikis tyrinėti ir pažinti supantį pasaulį,
pastebėti pokyčius aplinkoje. Susipažįsta su daiktų
formomis, spalvomis, dydžiais, erdviniais santykiais.
Tyrinėja tradicines ir netradicines dailės raiškos
priemones, medžiagas, eksperimentuoja.
Tenkinamas saviraiškos poreikis sukurti kažką
įdomaus, gražaus. Drąsiau reiškia įspūdžius,
išgyvenimus,
sumanymus
keliomis
dailės

Priemonės
Įvairūs vaizduotės
lavinimo
žaidimai, bendri
projektai su
grupių pedagogais
ir meninio
ugdymo
mokytoja,
ekskursijos į
parodų rūmus,
dalyvavimas
parodose, foto
albumai,
reprodukcijos,
pokalbių
valandėlės,
piešimo žaidimai,
skatinantys
komunikavimą ir
kt.
Įvairūs meno
terapijos taikymo
būdai, parodos ,
diskusijos,
pokalbiai,
smulkiosios
motorikos
žaidimai,
tradicinės ir
netradicinės dailės
priemonės ir kt.
Pasivaikščiojimai,
projektai, išvykos,
kalendorinės
šventės, literatūra
apie tautodailę,
parodos ,
paveikslai,
enciklopedijos,
žaidimai ir kt.

Parodos, bendri
tėvų ir vaikų
darbai, plenerai,

priemonėmis. Įgauna pasitikėjimo savimi. Išreiškia
save per liniją, dėmę ir spalvą. Domisi gamtinės
medžiagos komponavimu, dekoravimu, fitodizainu,
žemės menu.Vaizduoja daiktus perteikiant jų formą,
sandarą, spalvą. Grįžta prie pradėtos veiklos ir
tobulina savo darbelius, puošia, jungia kelias
technikas į veina kūrybinį darbą. Eksperimentuoja
popieriaus lape, dėlioja įvairius ornamentus. Kuria,
tyrinėja, fantazuoja, išbando, veikia su tapybos,
grafikos, dailės medžiagomis plokštumoje ir erdvėje.
Išgyventą ir įsivaizduojamą pasaulį pačių pasirinkta
ar auklėtojos siūloma technika. Perteikia girdėtų
literatūros ir muzikos kūrinių įspūdžius. Įvairiais
būdais lieja, maišo spalvas, išgauna įvairius
atspalvius.

13.5. Socialinė
kompetencija

Išreikia kitiems savo savijautą, poreikius, ketinimus
, išraiškos būdus. Supranta, kas trukdo gerai jaustis,
veikti ir bendrauti kūrybos procese su kitais vaikais.
Domisi kitų vaikų, menininkų kūryba ir geba juos
suprasti intuityviai: jaučia kūrinių emocinį atspalvį.
Elgiasi savarankiškai, vertina situaciją, derina
ketinimus ir veiksmus, bendradarbiauja. Užsiima
individualia ir kolektyvine menine kūrybine veikla.
Savarankiškai pasirenka dailės priemones, moka
dalintis jomis su kitais.

dailės raiška
skambant
muzikai,
tradicinės ir
netradicinės dailės
priemonės,
reprodukcijos,
foto albumai,
pokalbiai,
muzikos kūrinių
klausymas,
ekskursijos,
projektinė veikla,
molbertinė
tapyba, vaizduotės
lavinimo
žaidimai,
gamtinės
medžiagos
dėlionių stalas,
smėlio piešimo
dėžutės ir kt.
Bendri
kolektyviai
darbai, menininkų
tautodailininkų
darbų stebėjimas,
analizavimas,
projektinė veikla,
parodos,
ekskursijos ir kt.

14. Vykdant programą, bus taikomi tradiciniai (pokalbis, stebėjimas, eksperimentas,
ekskursijos, žaidimai ir kt.) ir aktyvūs („Minčių lietus“, „Ežys“ ir kt.) metodai bei būdai.
IV. PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS
15. Įgyvendinus programą:
15.1. vaikai spontaniškai reikš savo nuotaiką, jausmus , mintis su jį supančiu pasauliu
įvairiomis meninės raiškos priemonėmis;
15.2. kruopščiai atliks dailės darbus, rodančius gerą rankos koordinaciją;
15.3. drąsiau save išreikš integruotoje veikloje;
15.4. vaizduos realius ir abstrakčius dalykus, detaliai atskleis sumanymus;
15.5. savo emocijas laisvai reikš per liniją, dėmę ir spalvą;
15.6. noriai dalyvaus dailės parodose, kūrybinės raiškos konkursuose;
15.7. ugdytiniai įgis pozityvią bendravimo, komunikavimo patirtį;
15.8. gebės atsirinkti dailės technikas bei darbui reikalingas medžiagas ir nuosekliai atlikti
paprastus technologinius procesus, naudotis dailės priemonėmis ir įrankiais.

16. Pasiekimų ir pažangos vertinimo metodai ir būdai: stebėjimas natūralioje kasdienėje
veikloje, pokalbis su vaiku ir jo tėvais bei pedagogais, vaiko veiklos ir kūrybos darbelių analizė.
17. Pasiekimų vertinimo dažnumas: du kartus per metus.
18. Ugdymo pasiekimų pateikimo formos: metų veiklos pokyčių vertinimas (ugdomosios
veiklos metų apmąstymai), savaitės planai, pokalbiai su tėvais, pedagogais, vaikų raiškos darbai,
veiklos pėdsakai: dalyvavimas parodose, projektuose, festivaliuose ir kt.
_____________________________________________
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