
Kauno lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ 

 

 

 

 

Meno terapijos programa 

„Žaidžiame meną“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė : Joana Tėvelytė, 

meninio ugdymo mokytoja ekspertė 

Silvija Sipavičienė, 

 direktorė 

 

 

 

2022 

 



2 
 

Įvadas 

Menų terapija orientuojasi į kiekviename vaike glūdantį vidinių jėgų ir sveikatos 

potencialą tampriai susijusį su jo kūrybinėmis galiomis. Procese veiksmingai ir harmoningai 

ugdoma žmogaus asmenybė – jo intelektinės, kūrybinės, emocinės, fizinės galios, verbalinės 

ir neverbalinės raiškos gebėjimai, vertybinių nuostatų sistema, sveikatingumo žinios.  

Meno terapija – tai būdas iš esmės padidinti asmens dalyvavimo įvairioje socialinėje bei 

kultūrinėje veikloje galimybes, prisidėti prie įtraukiojo ugdymo ir siekiame jog meninės 

kompetencijos taptų visuminio ugdymo harmoninga dalimi kuriant integruotą visą apimančią 

sveikatos stiprinimo sistemą. 

Meno terapija tai ugdymas, kurio pagrindiniai tikslai, naudojant įvairias meninio 

proceso formas, yra ugdymas, emocinio intelekto ugdymas, socializacija ir sveikas gyvenimo 

būdas. Veiklose akcentuojama natūrali jausmų, nuotaikų raiška kūrybinio proceso metu, 

pamąstymai, pažaidimai duotomis temomis. 

Veiklose svarbiausia: 

 bendro pobūdžio kūrybiškumas; 

 motyvacija; 

 vaizduotė; 

 valia ir savireguliacija; 

 kito žmogaus pozicijos supratimas; 

 žmogaus veiklos reikšmės ir prasmės; 

 suvokimas bei žmonių tarpusavio santykių svarba; 

 refleksija ir saugi kūrybinė aplinka; 

 sveiko gyvenimo būdo propagavimas;  

 visų vaikų įtraukimas. 

Meno terapija tai – mokymo, gydymo metodas meninės kūrybos ir žaidimo pagalba, 

naudojant vizualinę ir plastinę kalbą. Tai yra spontaniška vaizduotės veikla, o ne meninio 

talento išraiška. (Kučinskienė, 2006). Dailė kaip terapinio pobūdžio veikla palengvina vaiko 

prisitaikymą naujoje aplinkoje, padeda įveikti kalbos, elgesio, emocijų sutrikimus. Kaupiant 

dailės raiškos ir kūrybos, regimos aplinkos pajautimo ir pažinimo patirtį lavėja estetinė 

nuovoka. Piešiant plėtojami psichomotoriniai, sensomotoriniai, kalbiniai įgūdžiai, pasaulio 

pažinimas, savivoka (Kriukelienė, 2008). Pedagoginėje ir psichologinėje literatūroje dauguma 

autorių (Lowenfeld, Brittain, 1964, Vygotskij, 1967, Tamulienė, 2002, Brazauskaitė, 2004, 

Lapėnienė, 2005) pabrėžia dailės ugdymo – savitos, realios tikrovės pažinimo formos, svarbą 

vaikystėje. Ugdymas daile vaikų darželyje užima ypatingą vietą, nes padeda lavinti regos, 

taktilinius, kineztetinius jutimus, formuoja sudėtingesnius santykius su aplinka, fizinę sveikatą. 
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Piešdamas, tapydamas, lipdydamas vaikas įgunda skirti formas, jų savybes bei geometrines 

figūras. Tai yra labai reikšminga bendrai vaiko raidai, ypač suvokimui ir mąstymui. Veiklose, 

paremtose humanistiniais principais, naudojamos įvairios kūrybinės saviraiškos formos: 

naudojamas judesys, piešimas, tapyba, skulptūra, muzika, lipdymas. Procesas praturtinamas 

svarbiais ugdymo metodais: 

 Žaidybinis metodas, kurio metu kaip mokymo elementai yra taikomi vaidmeninio 

žaidimo elementai. Pasak jų, mokymui praverčia žaidybinė situacija, vaidmenys, žaidybiniai 

veiksmai. Toks mokymo būdas didina vaikų savarankiškumą, gerina jų pažintinį aktyvumą, 

sukelia malonius išgyvenimus. 

 Modeliavimas, kurio metu žaidžiama su pačių vaikų sukurtais daiktais, 

leidžiančiais išjausti, išžaisti pasakos siužetus, istorijas.  

Abu mokymo metodai turi vaidybinių žaidimų elementų, kurio metu vaikai kuria siužetą 

– artimiausios aplinkos, girdėtų pasakų, istorijų atspindį. Ir abu dabar pavadinti naratyviniu 

ugdymu. 

Meno terapijos programos paskirtis 

Ugdymo meno terapijos paskirtis – aktyvinti pozityvias (5-7 metų) vaikų nuostatas 

rengiantis mokyklai, ieškant pozityvaus santykio su savimi, aplinka, žmonėmis.  

Meno terapijos programos paskirtis atitinka humanistinę ugdymo sampratą, kurios 

pamatą sudaro holistinė pasaulėžiūra, apjungianti mokslą, meną ir filosofiją, kreipiant dėmesį 

į proceso terapinį krūvį.  

Meno terapijos programos tikslas – realizuoti  meninius siekius, išgyventi jausminę meno 

pusę – meninėmis priemonėmis išreikšti save ir savo jausmus, ugdytis gebėjimą bendrauti, 

stiprinti emocinę ir fizinę sveikatą. 

Uždaviniai:  

 išbando įvairias meninės veiklos formas; 

 pažadina saviraišką, pasitikėjimą savimi, sėkmės ir vidinės dvasinės pusiausvyros 

jausmą; 

 ugdo(si) komunikacinius gebėjimus; 

 lavina savęs, kito, pasaulio pajutimą; 

 Ugdo(si) sveiko žmogaus įgūdžius. 
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Struktūra 

Meno terapijos programa savo idėjomis ir pasiūlymais orientuojasi į emocinės, fizinės 

sveikatos stiprinimą. Ją galimą suskirstyti į emocijų tyrinėjimą, socializaciją – bendravimą, 

sveikatinimo žinių ugdymą, pasaulio pažinimą per žaidimą.  

Pagrindinis programos uždavinys – tapti pagalbine priemone, vedant ir apjungiant meno 

terapijos veiklas vaikų darželyje. Tuo pačiu programa atlieka ir veiklų integravimo funkcijas. 

Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, 

socialinis pedagogas), visuomenės sveikatos biuro specialistė ne tik turi bendrus tikslus , bet 

ir bendras integruotas veiklas, kur vaiko tikėtinos kompetencijos bus stiprinamos sinkretiškai. 

Meno terapijos programa taip pat papildo įstaigoje vykdomi socialiniai, prevenciniai 

projektai, Alkoholio ir tabako prevencinė, Kimochi ir „Zipi draugai“ programos.  

Visas veiklas sieja meno terapijos sąlygos:  

 Techninis palaikymas – menams reikalingos priemonės; 

 Interpretavimas, kūryba, procesas – reikalavimų nesuvaržyta kūryba;  

 Emocinis palaikymas – parama, palaikymas, padrąsinimas, supratimas, dalyvavimas 

kartu; 

 Vaizdinio ir kūrinio refleksija, įsivertinimas – pasakojimai, aptarimai, pavadinimai, 

emocijų išsakymas. 

Visose veiklose struktūra yra panaši:  

 Nusiteikimas. Vyksta įvedimas į istoriją, pasaką, naudojant vaizdines, skaitmenines, 

menines, kitas priemones; 

 Vizualinių, audialinių, kinestetinių jutimų aktualizavimas. Vyksta žaidimas su 

šviesomis, muzika, žaidybinės užduotys vaizduotei lavinti; 

 Individualus/grupinis darbas –temos plėtojimas. Meninės užduotys, piešimas, 

lipdymas ir panašiai –objektai reikalingi žaidimui išpildyti; 

 Verbalizavimas, pasakojimas, atsakymai į klausimus; 

 Meninių vaizdinių transformavimas. Pokytis istorijoje, kūrinyje, refleksija, 

komentarai jau pasibaigus įvykiui. 

Programa nuolat pildoma, fiksuojamos vis naujos sėkmingos, pasiteisinusios veiklos. 
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Programa 
 

Sritys Tikslas 

Emocijos Žaidžiant inicijuotus žaidimus, kurti, žaisti, 

vaidinti visas emocijas. Susipažinti su joms 

priskiriamomis veido išraiškomis, mokytis jas 

išreikšti per kūrybą ir žodį. 

Kas neša džiaugsmą? Džiaugsmo sparnai 

Veiklos tikslas: paskatinti kalbėtis apie kiekvienam džiaugsmingus dalykus, pamąstyti apie 

kiekvienam reikšmingus dalykus, vertybes.  

Eiga: kūrė džiaugsmo sparnus – ant juostų piešė kiekvienam brangius, džiuginančius dalykus. 

Vaikai su nusipieštais sparnais galėjo „skristi“, bėgioti, plasnoti nusipieštais sparnais todėl 

laimė buvo tiesiog apčiuopiama. Apibendrino savo džiaugsmus refleksijos metu.  

 
 
Pykčio plovimas  

Veiklos tikslas: išmokti priimti ir tinkamai išreikšti pykčio emociją. 

Eiga: intuityviai tapė rankomis ant slidaus popieriaus, plovė su vandeniu, džiovino jau švarius, 

nuplautus lapus, pasakojo apie pyktį, kur jis prasideda ir baigiasi ir kaip jį nuraminti. 
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Pokalbis su piktuku 

Veiklos tikslas: paskatinti kalbėtis apie save, kai esi piktas ir nelaimingas. 

Eiga: kūrė kaukes ir žiūrėjo į save su kauke veidrodyje ir atsakinėjo į klausimus individualiai. 

Klausimai: Kas tu esi?, Kada tu pasirodai? Ką darai kai pasirodai? Refleksijoje apibendrino 

kaip jautėsi, ką suprato. 

 

 
 

 
 
Baimės tunelis  

Veiklos tikslas: paskatinti kalbėtis apie savo baimę ir drąsą.  

Eiga: piešė savo baimes ir drąsos bilietus. Su drąsos bilietu lindo į pastatytą tunelį, pasakojo 

apie savo baimės ir drąsos šaltinius. 
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Liūdnas – linksmas 

Veiklos tikslas: paskatinti kalbėtis apie savo liūdesį ir džiaugsmą. 

Eiga: piešė du piešinius – linksmą ir liūdną veidus. Veikloje panaudota įstaigos šachmatų lentos 

erdvė, išnaudojant baltą ir juodą spalvas. Vaikai rodė savo piešinius ir keitė veido mimiką pagal 

vietos, kurioje atsistojo spalvą. Ir tokiu būdu rinkosi kur sustoti, paklausus, kaip jaučiatės dabar. 

Kalbėjo apie šias emocijas ir kas jas sukelia. 

 

 
 

Emocijų takas 

Veiklos tikslas: paskatinti kalbėtis apie 3 emocijas: pyktį, liūdesį ir džiaugsmą. 

Eiga: pagal ekrane rodomą emociją, vaikai galėjo išreikšti ir savo emocijas. Pyktis buvo 

išreikštas per garsą, liūdesys, renkantis spalvas ir piešiant, džiaugsmas plėšant liūdesio piešinį, 

mėtant kamuoliukus ir šokant. 
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Bendravimas Žaidžiant, buriantis į komandas mokytis 

pozityvaus bendravimo, supratimo ir problemų 

sprendimo, bendros kūrybos ir susikalbėjimo. 

Pagalba draugui 

Veiklos tikslas: žaidžiant ir piešiant inspiruoti pokalbį apie pagalbą draugui. 

Eiga: piešė savo liūdesį ir jo priežastis, kiekvienas norintis stojo  į liūdesio ratą, pasakojo apie 

savo atvejį, likę draugai padavė virvę, traukė ir apsikabino. 

 

 
 
Jei sprogtų ugnikalnis... 

Veiklos tikslas: kurti pasakojimą apie bendrą visų išsigelbėjimą, esant pavojui. 

Eiga: kūrė pavojingą pasaulį, pilną išsiveržusių ugnikalnių ir dinozaurų, kiekvienas pasakojo 

kaip išgelbės visą grupę iš šio pasaulio. Kūrė „krizių ir ekstremalių situacijų“ valdymo planus. 
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Erdvės 

Veiklos tikslas: žaidžiant ir tyrinėjant inspiruoti pokalbį apie nuosavas erdves, atstumus ir 

vienas kito paisymą.  

Eiga: tyrinėjant, išbandė skrendančio kūno (varvančio butelio) trajektorijos tako sužymėjimą, 

bėgiojo teritorijoje prasilenkdami ir nesusidurdami lyg kosmoso kūnai. Kalbėjosi apie savo 

erdvę, kiek arti gali prieiti kitas, kaip bėgioti aplenkiant vienas kitą, piešė savo judėjimo kelius. 

 

 
 

Tolerancijos miestas 

Veiklos tikslas: žaidžiant ir kuriant, inspiruoti pokalbį apie visų skirtingumą, įvairovę ir grožį. 

Eiga: tapė intuityvią tapybą, iš ritinių  ir piešinių dėliojo miestą, juo vaikščiojo, ieškojo savo ir 

draugų piešinių ir džiaugėsi bendra kūrybine visuma. Aptarė bendros kūrybos grožį. 
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Kiekvieno žvilgsnis į pasaulį skirtingas 

Veiklos tikslas: žaidžiant ir tyrinėjant iliustruoti skirtumų grožį.  

Eiga: kūrė virtualios realybės žiūronus, žiūrėdami į tuos pačius daiktus, matė skirtingus 

papuošimus, keitėsi žiūronais, pasakojo ką matė, akcentavo skirtumus. 

 

 
 
 

Laiškas draugui 

Veiklos tikslas: Laikantis taisyklių visiems kartu „parašyti“ laišką draugui. 

Eiga: piešiant ir išgirdus gongą, piešinį siųsti draugui ir piešti toliau ant kito lapo. Sugrįžus 

piešiniui kalbėjosi tarpusavyje, aiškinosi kas ant kieno lapo ką nupiešė. Atpažino savo nupieštus 

simbolius, naudotas spalvas. 
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Sveikata Žaidžiant, kuriant, tyrinėjant kalbėtis sveikatos 

temomis, susipažinti su pagrindinėmis jos 

puoselėjimo tradicijomis. 

 
Dienos ritmas 

Veiklos tikslas: sukurti erdvę, objektus gyvenimo žaidimui. 

Eiga: lipdė iš molio, naudojo antrines medžiagas kurdami namus, žmones, žaidė kaip keliasi, 

prausiasi, eina į darbą, eina į svečius vienas pas kitą. Kalbėjosi, tarėsi, žaidė visi kartu. Pasakojo 

kiekvienas apie savo dienos ritmą, aptarė kada sveikiausia eiti miegoti, kada valgyti ir t.t. 

 

 
 

 

Sveikas maistas 

Veiklos tikslas: žaidžiant ir tyrinėjant kurti sveiką maistą ir kalbėtis apie jį.  

Eiga: kūrė – lipdė, piešė, puošė, naudojo įvairias medžiagas, „ragavo“, pasakojo apie savo 

patiekalus ir jų naudą, „vaišino“ vienas kitą. 
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Maisto gamyba 

Veiklos tikslas: tyrinėjant, žaidžiant ir kuriant imituoti maisto gamybą ir technologijas. 

Eiga: lipdė iš molio, naudojo antrines medžiagas (pjuvenas, kruopas, kamštukus karolius ir 

pan.) tikroviškai atkartodami tikro maisto gamybą: pjaustė, plovė, apvoliojo, virė, kepė, nustatė 

orkaitės temperatūrą. Pasakojo apie savo patiekalo gamybą. 

 

 
 
 
 

Ligos ir vaistai 

Veiklos tikslas: kuriant, žaidžiant ir tyrinėjant inspiruoti pokalbį apie ligas ir gydymą. 

Eiga: maišydami spalvas, naudodami pipetes ir mažus buteliukus kūrė vaistus nuo įvairių 

negalavimų, su kuriais patys arba šeimos nariai buvo susidūrę. Pristatė savo vaistus „gydytojų“ 

susirinkimui, fantazavo apie jų kokybę, įvardijo spalvą ir „skonį“. 
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Marionetės  

Veiklos tikslas: žaidžiant ir tyrinėjant sukurti judantį žmogaus kūną – lėlę ir ją gydyti. 

Eiga: naudodami molį, pagaliukus, virves kūrė žmogaus kūną, aptarė kūno dalis, pažaidė 

gydytojais, pagydė, „išmokė“ vaikščioti, žaidė ir vaidino su lėlėmis, kūrė istorijas, aptarė kada 

žmogus nesuserga, kaip gali pakenkti rūkymas ir alkoholis, nejudrumas. 

 

 

 
Pasaulio pažinimas Žaidžiant, kuriant, tyrinėjant suvokti  pasaulį ir 

jo dėsnius, skatinti domėjimąsi gamta ir savo 

aplinka. 

Pokalbis su medžiu 

Veiklos tikslas: inspiruoti žaidimą pokalbiui su medžiu, ugdant gamtos artumo poreikį.  

Eiga: kūrė medžiui veidą, prilipinę molį ant medžio kamieno, klausė kaip vadinasi, kada miega 

ir pan., apkabino medį atsisveikinimui. 
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Žemės gydymas 

Veiklos tikslas: žaidžiant ir tyrinėjant išsiaiškinti kodėl skylinėja žemė, ugdėsi rūpestingumą 

gamtos atžvilgiu. 

Eiga: naudodami pipetes kūrė spalvotus vaistus žemei, gydė jos randus, atsiradusius nuo karščio 

ir sausros. Kalbėjosi, tarėsi, žaidė visi kartu. 

 

 
 
 

 
Jaučiuosi saugus 

Veiklos tikslas: sukurti savo molinę kariuomenę, kalbėtis apie pavojus ir saugumą. 

Eiga: pažiūrėjus filmą apie Kinijos molinę kariuomenę, lipdė savo karius, kurie gins mūsų 

pasaulį. Kalbėjosi, pasakojo, fantazavo apie molinių karių drąsą ir galybę ir kartu su jais įveiktus 

visus pavojus. 
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Kelionė į kosmosą 

Veiklos tikslas: žaidžiant, kuriant, tyrinėti kosmosą. 

Eiga: pažiūrėjus filmą apie skrydį į kosmosą, lipdė, piešė planetas, dėliojo Marso paviršių, 

padėjo vieni kitiems pereiti „kosmoso“ kelią. Kalbėjosi, pasakojo, fantazavo apie savo kelionę 

ir pagalbą draugui. 

 
 

 
 
 

Pasaulio gelbėjimas 

Veiklos tikslas: žaidžiant ir veikiant drauge, kurti teatralizuotą pasakojimą apie pasaulio 

gelbėjimą. 

Eiga: pažiūrėjus trumpą filmą apie kosmosą, piešė savo artimus žmones ant juostos, kuri, 

susegus virto apsaugos šarvais. Tada kilnojo ir dėliojo įvairaus dydžio kamuolius, planetas ir 

kūrė pasaulį kaip turi būti – planetos vėl pradėjo suktis aplink saulę. Pasakojo savo įpūdžius. 
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Kaip rasti kelią? 

Veiklos tikslas: žaidžiant ir piešiant, mokytis orientuotis erdvėje. 

Eiga: įstaigos teritorijoje išdėsčius žalias šaškes, vaikai praėjo numatytus taškus, skaičiavo 

žingsnius, iliustravo judėjimo kryptį, piešė žemėlapį. Pasakojo, ką pakeliui matė, tarėsi 

tarpusavyje, ėjo kartu. 

 

 
 
 

Žvejyba 

Veiklos tikslas: žaidžiant ir kuriant mokytis apie žuvis, vandenis ir žvejybą. 

Eiga: lipdo žuvis, gamino meškeres iš antrinių medžiagų. Komandoje aptarė žuvų dydžius, 

formas, padėjo vienas kitam susipainiojus meškerėms, „pabėgus“ žuvims. 
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Pažįstu savo šalį 

Veiklos tikslas: žaidžiant, tyrinėjant kurti Lietuvos žemėlapį, pasakodami stiprino kalbos ir 

komunikacijos kompetenciją. 

Eiga: Naudojant molį, siūlus kūrė Lietuvos žemėlapį, žaidė žinias per televizorių, pasakojo 

naujienas ir įvykius vieni kitiems, mokėsi klausyti ir kalbėti viešai. 

 

 
 
 

Finansinis raštingumas 

Veiklos tikslas: žaidžiant, kuriant, bendraujant sukurti prekybos atmosferą. 

Eiga: lipdė įvairius gaminius, pinigus, žaidė pirkimo – pardavimo žaidimą, skaičiavo, davė 

grąžą, derėjosi, gyrėsi pelnu. 
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Svajonių medžioklė 

Veiklos tikslas: vizualizuoti savo svajones. 

Eiga: pažiūrėjus filmą apie pirmykščių žmonių olų piešinius ir jų ritualus prieš medžioklę, piešė 

savo svajones ir „medžiojo“ jas  - mėtė į jas akmenuką, kad išsipildytų. Pasakojo apie svajones, 

nupieštą piešinį su svajonėmis pasiėmė saugojimui. 

 

 
 

 

 

 


