
  

„Kūrybinės dirbtuvės – Meno diena“  

2017 m. gegužės 18 d.  

 

1. Kontekstas.   

a) Kūrybiškas  sambūris mokykloje – Meno diena. Tai kvietimas kūrybiškai bendradarbiauti, dalinantis savo patirtimi, gebėjimais, 

žiniomis. Kas iš mūsų nesižavi dailininkų plenerine veikla ir nepasvajoja piešti/tapyti gamtoje, net jei ir mano, jog tam trūksta 

žinių, įgūdžių ar drąsos! 

b) Padedant mokytojams (dailininkams – profesionalams, tėveliams, mokytojams, bendruomenės atstovams), turėsime  galimybę 

savo rankomis pagaminti suvenyrą ar dovanėlę, sukurti erdvinį tekstilės kūrinį  ar asambliažą, tapyti akrilu ar mišria technika 

piešti ir t.t., išgyventi kūrybos džiaugsmą; savarankiškai veikiant  įgyti didesnį pasitikėjimą savimi; patirti daug įspūdžių, pažinti 

ne tik dailės technikų įvairovę, galimybes, bet ir sužinoti ar tik prisiminti, kaip maišomos spalvos, kaip kuriami keramikos ar 

tekstilės kūriniai ir kt... Sukurtais kūriniais praturtinsime mokyklos interjerą ir eksterjerą, didžiuosimės savo darbais ir indėliu 

puoselėjant savosios mokyklos aplinką.  

c) Kūrybiniai užsiėmimai vyks keliose kūrybinėse dirbtuvėse-mokyklose. Tokia edukacinė forma pasirinkta tikslingai, nes dirbant 

mažose grupelėse, galima sukurti draugiško bendradarbiavimo sąlygas, dalyvius giliau supažindinti su raiškos technikomis, 

stipriau pajusti bendrystę ir išgyventi teigiamas emocijas, greičiau pastebėti vienas kitą, geriau pažinti ir nuoširdžiau bendrauti.  

2. Tikslai. 

1. Siekti, kad mokiniai ugdytųsi estetinę nuovoką ir dailės raiškos gebėjimus, dvasiškai augtų ir įgytų kultūrinės bei komunikavimo 

kompetencijų.  

3. Uždaviniai: 

 Ugdant vaikų  emocinį ir estetinį suvokimą, sukurti jaukią ir šiltą atmosferą. 

 Stebint ir aptariant gamtinius ir dailės reiškinius mokyklos erdvėse, pažinti ir suvokti jų unikalumą. 

 Išmėginant įvairias tradicines ir šiuolaikines raiškos priemones, išradingai ir drąsiai eksperimentuojant, improvizuojant 

ugdytis dailės gebėjimus. 

 Gėrintis ir analizuojant grožio bei gėrio apraiškas, linijų, spalvų ir formų įvairovę gamtoje ir žmogaus sukurtoje aplinkoje, 

atskleisti savąjį kūrybingumą, atskleisti menines įžvalgas. 

 Praktiškai taikant dailės raiškos ir pažinimo gebėjimus: mokytis kurti jaukią aplinką, dalyvauti kultūriniame  mokyklos ir 

bendruomenės gyvenime, ugdytis etnines bei dorines nuostatas. 

 Dirbant grupėse – dirbtuvėse, sukurti kolektyvinius kūrybinius darbus, jais praturtinti mokyklos vidaus ir išorės erdves. 



4. Integravimo galimybės. 

Komunikavimo ir kultūrinio sąmoningumo integruojamųjų programų įgyvendinimas.  

            5.  Rezultatas. 

1. Sukurti ir pagaminti keramikiniai reljefai;  

2. Nutapyti „Paukščių alėjos“ gyventojų portretai (ant akmenų);   

3. Nutapyti kūriniai mokyklos interjerui papuošti ( paradinėje laiptinėje);  

4. Nutapyti kūriniai „Mozaika“ mokyklos interjerui papuošti ( pradinėje mokykloje);  

5. Nutapyti kūriniai užsienio k. ir istorijos kabinetams; 

6. Sukurti objekto „Paukščių viešbutis“ detalės, formos; 

7. Restauruotos „Svajonių sodo“ informacinės lentelės; 

8. Suformuotas „Žaliasis labirintas“; 

9. Sukurtas vaišių stalas – paveikslas „Dailininko įkvėpti“ (mokytojams). 

6. Veiklos. 

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas. (Vydūnas) 
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Turinio apimtys. Vadovas (ė)  

Veiklos vieta – Tema – Veikla.  

Grupė. Mokinio vardas, 

pavardė. 

Reikalingos priemonės, medžiagos, įrankiai. 

Erdvinės kūrybos dirbtuvės.  

Mokyklos kiemas arba lauko klasė – „Paukščių viešbutis“ – inkilų 

gamyba 

   

Freskų dirbtuvės  
Laiptinė – „Keičiame interjerą!” – sienos laiptinėje ištapymas 

 Prijuostė, rankšluostis, laikraščiai, dideli 

teptukai, paletės, indeliai vandeniui, skudurėliai 

teptukams valyti 

Keramikos dirbtuvės.  

Technologijų kabinetas – „Reljefas” – keramikos dirbinių 

gaminimas. 

 Prijuostė, rankšluostis, laikraštis, kočėlas 

Labirinto dirbtuvės. Mokyklos kiemas – „Žalias labirintas“ – 

augalų susodinimas 

 Darbinės pirštinės 

 

Mozaikos dirbtuvės. Kiemas – „Mozaika“ – dekoratyvinio pano 

laiptinėje kūrimas. 

 Pradinių klasių mokiniai  (I 

– IV)  

Prijuostė, rankšluostis, laikraštis, teptukai, 

paletės, indeliai vandeniui, guašas, skudurėliai 



teptukams valyti 

Pirografijos dirbtuvės.  

Lauko klasė – „Svajonių sodo ženklai“. 

  Prijuostė, A4 formato balti lapai spausdinimui 

Saulės laikrodžio dirbtuvės.  
Mokyklos kiemas  – Saulės laikrodžio sutvirtinimas, apdaila. 

 Darbinės pirštinės 

Siuvimo dirbtuvės.  

Lietuvių kalbos kabinetas – užvalkalų suolams siuvimas. 

 Audinys, siuvama mašina, siūlai, žirklės, 

porolonas 

Tapybos dirbtuvės-1  

Paukščių alėja – „Paukščių alėjos gyventojai“ – tapyba ant akmenų 

 Prijuostė, rankšluostis, laikraščiai, dideli 

teptukai, paletės, indeliai vandeniui, skudurėliai 

teptukams valyti 

Tapybos dirbtuvės-2.  

Užsienio kalbų ir dailės kabinetai – „Restauravimas“ – pano 

koregavimas 

 Prijuostė, rankšluostis, laikraščiai, dideli 

teptukai, paletės, indeliai vandeniui, skudurėliai 

teptukams valyti 

Triušo namai.  

Lauko klasė – „Spurga“ – graffiti 

 Prijuostės, rankšluostis, laikraščiai, dideli 

teptukai, paletės, indeliai vandeniui, skudurėliai 

teptukams valyti 

Maisto meno (Food Art) dirbtuvės.  

Aktų salė – „Ir akiai ir liežuviui“ – patiekalų gaminimas, 

serviravimas. 

 Produktai, įrankiai, indai ir kt... stalo 

serviravimui 

Stalas – paveikslas.  

Aktų salė – „Bendravimo valandėlė“ – refleksija. 

Mokytojai Pristatomas veiklų rezultatas. 

 

8.00 – 8.20   –  Susirinkimas autobusų sustojimo aikštelėje: veiklų programos pristatymas, susipažinimas grupėse, priemonių išsidalinimas ir darbo vietų 
pasiruošimas. 

8.20 – 11.30 – Kūrybinė veikla grupėse-dirbtuvėse. 

11.30 – 11.50 – darbo vietų sutvarkymas, pasiruošimas refleksijai. 
11.50 – 12.30 refleksija, aplankant visas kūrybines dirbtuves. 

12.30 – 13.00 – Pietavimas.  

 

6. Priemonės ir įrankiai. 

Keramikai: molis, kočėlai, laikraščiai, staltiesės, šlikeris, peiliukai.  

Pirografijai: pirografas (turės vadovas), medžio lentelės, balto popieriaus lapai, švitrinis popierius.  



Paukščių viešbučiui: OSB plokštės, medienos atliekos inkilams sukonstruoti, medienos impregnantas arba skardelė, plaktukai, pjūkliukai, 

varžtai, atsuktuvai.  

Tapybai: įvairaus formato presuoto kartono plokštės, akrilas, teptukai, paletės, skudurėliai, indeliai vandeniui, indeliai dažams. 

Bendravimo-refleksijos valandėlei: salotos, kompotas, bulvių plokštainis, duona, lašinukai.  

7. Dienos programa.  

 

LAIKAS VEIKLOS (grupėse) 

 

8.00 – 8.20 

Veiklų programos pristatymas. 

Susipažinimas grupėse. Priemonių išdalinimas. Darbo vietų pasiruošimas. 

8.20 – 11.30 Kūrybinė veikla grupėse-dirbtuvėse. 

11.30 – 11.50 Darbo vietos sutvarkymas, pasiruošimas refleksijai  

11.50 – 12.30 Darbų pristatymas. Refleksija. 

12.30-13.00 Pietavimas. Bendravimas.  

 

8. Rekomendacijos.  


