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Kodėl meninis ugdymas yra mokykloje?
● Meninis ugdymas yra harmoningo kūrybinio, kognityvinio, emocinio, estetinio ir socialinio 

vaikų, jaunimo ir besimokančiųjų visą gyvenimą ugdymosi pagrindas. 

● Visi žmonės turi kūrybinių gebėjimų. Įtraukimas į meninius procesus, pasitelkiant savos 
kultūros elementus, ugdo kiekvieno žmogaus kūrybingumą ir iniciatyvumą, lakią vaizduotę, 
emocinę inteligenciją ir dorovinį „kompasą“, minties ir veiksmų laisvę, sugebėjimą kritiškai 
mąstyti, bendrauti ir būti savarankišku. 

● Pagrindinė menino ugdymo paskirtis – meninių gebėjimų ugdymas, apimant pastabumo, 
įsivaizdavimo, tyrinėjimo, atkaklumo, išraiškos, bendradarbiavimo ir reflektavimo gebėjimus.
Nors meninis ugdymas kuria pridėtinę vertę, visų pirma svarbus pats menas ir per jį ugdomi 
mokinių gebėjimai ir įgūdžiai.

● Meninis ugdymas sudaro sąlygas patirti kitokį, nei mokslinis, pasaulio pažinimo būdą: nėra 
teisingų ir neteisingų atsakymų, mokiniai išlaisvinami tyrinėti ir eksperimentuoti,  stebėti 
save ir ieškoti asmeninės prasmė. Tai kur kas daugiau, nei tik „meikinti“.

● Meninis ugdymas sudaro sąlygas mokiniams suprasti, kad ne tik žodžiais ar skaičiais galima 
išreikšti tai, ką žinome; tyrinėti jausmų ir emocijų įvairovę; mąstyti plačiau ir žvelgti giliau.

● Patyrus menininkui būdingą mąstymą, perkelti jį į kitas sritis.

● Menai (meno metodai) gali praturtinti kitų dalykų mokymąsi.



Kompetencijų raiškos hierarchija

1. Kultūrinė ir kūrybiškumo (išprusimas, estetinimas ir inovatyvumas).

3. Pažinimo (žinios, kritinis mąstymas, kūrybinės problemos, mokėjimas 
mokytis).

4. Komunikavimo (menų kalbos supratimas).

5. Pilietinė ir Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos (temos kūrybai, 
valstybės ženklai, patriotinis ugdymas, sveikatos ir saugumo nuostatos 
ir kt.).
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Pradinio ugdymo dailės dalyko tikslas

● Pažadinti vaiko prigimtines kūrybines galias, 
sudominant spontaniškų vaizdų galimybėmis ir įvairove.

● Drąsinti kurti atsirenkant kiekvienam artimą raiškos 
būdą.

● Nuosekliai ir patraukliai ugdyti estetinę nuovoką.



Pradinio ugdymo dailės dalyko uždaviniai

Siekiama, kad per dailės pamokas mokiniai:

● pasinertų į kūrybinį procesą ir pasijustų aktyviu jo dalyviu;

● pajustų spontaniškos kūrybos džiaugsmą ir stebėtųsi netikėtai 
gimusių savo ir kitų sukurtų vaizdų patrauklumu;

● išmėgindami įvairias tradicines ir šiuolaikines raiškos priemones, 
drąsiai eksperimentuotų ir improvizuotų negalvodami apie galutinį 
rezultatą; 

● gėrėdamiesi ir stebėdami grožio ir gėrio apraiškas, lavintų meninę 
įžvalgą ir mąstymą, pagarbiai priimtų kitas kultūras ir ieškotų sąsajų 
su Lietuvos daile;

● pritaikytų dailės raiškos ir ugdymo daile gebėjimus: noriai dalyvautų 
kultūriniame mokyklos bendruomenės gyvenime ir pamatytų, kaip 
dailė keičia jo aplinką, klasę ir namus.



Pasiekimų sritys
Dailės raiška

• idėjų kėlimas;

• technikų pažinimas ir gebėjimas taikyti (grafinės, spalvinės ir erdvinės raiškos medžiagos ir 
priemonės, technikos ir kt.);

• meninės išraiškos priemonių (linijos, dėmės, spalvos, formos, ritmas, kompozicija ir kt.) valdymas;

• pristatymas, įsivertinimas ir refleksija.

Dailės pažinimas ir interpretavimas

• dailės kalbos sandų pažinimas; 

• dailės kūrinio analizė, interpretavimas (pasinaudoti žiniomis, informacinėmis technologijomis);

• vizualių vaizdų, reiškinių, procesų interpretavimas.

Dailės reiškinių (at)pažinimas socialiniuose kultūriniuose kontekstuose

• meninis išprusimas (kūriniai muziejuose, internete, leidiniuose, kūrinys tarp kitų kūrinių, dailės 
istorija, papildyti naujais kontekstais);

• dailės suvokimas platesniuose kontekstuose (kasdienėje aplinkoje, viešosiose erdvėse, 
muziejuose, žmogaus veikloje, architektūroje: interjere ir eksterjere);

• dailės kūrinių, meninės veiklos viešas pristatymas (eksponavimo, pateikimo principai).



• dailės technikos (piešimas įvairiomis priemonėmis, spaudavimas, tapyba guašu 
ir akvarele, monotipija, aplikavimas, koliažas, konstravimas, popieriaus plastika, 
lipdyba);

• meninės išraiškos priemonės (linijos, dėmės, spalvos, formos, ritmas, simetrija 
ir kt.);

• žanrai (portretas, peizažas ir kt.);

• aplinkos stebėjimas ir vaizdavimas (metų laikai, artimiausia aplinka, gamta ir 
jos nuotaikos, žmogaus ir gamtos sukurtas pasaulis, gyvūnai, augalai);

• patirties bei išgyvenimų interpretavimas ir improvizavimas (gamtos ir 
fantazijos reiškiniai, realus ir įsivaizduojamas pasaulis, meninis šriftas, spalva ir 
garsas, spalvos ir ženklai, pasakų herojai, fantastinės būtybės, kaukės);

• sociokultūrinė aplinka (kultūrinis paveldas, etninė kultūra, tautodailė, švenčių 
puošimo tradicijos, valstybingumo simboliai; kūriniai aplink mus);

• tarpdalykinės temos (kultūrinė įvairovė, tradicijos, darnusis vystymasis ir kt.);

• bendros temos su kitų dalykų ugdymo turiniu (projektai, integruota meninė 
veikla).

Turinys (dailės raiška ir pažinimas)
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Muzikinio ugdymo problemos

1. Gyvo muzikavimo svarba (mokome ne tiek muzikos, kiek 
apie-muziką);

2. Kūrybos stoka (improvizavimas, komponavimas, 
aranžavimas);

3. Nepakankamas judesio, euritmikos, kūno perkusijos
panaudojimas;

4. Instrumentinio muzikavimo svarba (klavišai, dūdelės/fleitos, 
ukulelė/gitara, skudučiai, kanklės);

5. Daugiakultūriškumas ir kultūrinis tapatumas (gilesnis savos 
ir kitų kultūrų muzikos pažinimas: etninė kultūra, kitų žemynų 
muzika, subkultūrų muzika).



2b. Uždaviniai pradiniam ugdymui (1-4 kl. - 280 akad. val)

pradinėje mokykoje  vaikai:

• puoselėja savo įgimtą muzikalumą; lavina savo muzikinius kūrybinius 
gebėjimus;

• tyrinėja ir išbando muzikinės raiškos priemones, susipažįsta su muzikos 
kalbos savybėmis (melodija ir dermė, ritmas ir metras); ugdosi muzikinio 
raštingumo pradmenis;

• lavinasi muzikavimo (dainavimo, grojimo, improvizavimo) įgūdžius; 
susipažįsta su įvairiais garso išgavimo būdais; mokosi ritmuoti, intonuoti; 
muzikuoja drauge ir po vieną;

• susipažįsta su muzikos reiškinių, muzikos žanrų ir formų įvairove;

• mokosi išreikšti muzikos įspūdį ir patyrimą įvairiais būdais: raiškiu judesiu, 
vizualiai (spalva ir linija), žodiniu apibūdinimu;

• dalyvauja klasės ir mokyklos, šeimos ir benduomenės muzikiniame gyvenime. 



Pasiekimų sritys
A. MUZIKUOJA (dainuoja, groja drauge ir po vieną):

A1 Tyrinėja ir pritaiko balso ir (ar) muzikos instrumentų galimybes

A2 Analizuoja atliekamą kūrinį ir tobulina jo atlikimą

A3 Pristato ir vertina atliekamą kūrinį

A4 Dalyvauja bendruomenės (klasės, mokyklos, kt.) muzikiniame gyvenime

B. KURIA (improvizuoja, komponuoja, aranžuoja)

B1 Tyrinėja, pažįsta, supranta ir paaiškina muzikinės kalbos ypatybes (muzikinės kalbos 

elementai, išraiškos priemonės, formos)

B2 Generuoja ir fiksuoja muzikines idėjas, svarsto jų pritaikymo ir panaudojimo galimybes.

B3 Pristato, nagrinėja ir vertina savo bei kitų kūrybą.

C. PAŽĮSTA MUZIKOS REIŠKINIUS ir KULTŪRINIUS KONTEKSTUS:

C1 Atpažįsta ir apibūdina klausomo/atliekamo kūrinio muzikinės kalbos ir raiškos savybes.

C2 Sieja klausomus muzikos kūrinius ir reiškinius su sociokultūriniais, istoriniais kontekstais.

C3 Svarsto apie klausomo kūrinio estetines savybes, nusako emocinį įspūdį, vertina.

C4 Stebi ir analizuoja aplinkos muzikinį gyvenimą, dalijasi asmenine muzikine patirtimi.



Muzikos tarpdalykinės sąsajos su...
(pradinis ugdymas)

... GIMTĄJA KALBA: muzikos sintaksės struktūros, pvz., „klausimo-ataskymo“ 

struktūra; dainuojamoji tautosaka, tarmės; smulkioji tautosaka: paukščių balsai, 

greitakalbės, mįslės patarlės);

... MATEMATIKA: muzikos loginės struktūros: simetrija, proporcijos, intervalai;

... PASAULIO PAŽINIMU: savo krašto ir kitų kultūrų muzika; dabarties ir 

praeities kontekstai);

... ŠOKIU: kinestezinis muzikos patyrimas per judesį, euritmika;

... DAILE IR TECHOLOGIJOMIS: muzikos perteikimas piešiniu; muzikos 

instrumentų gaminimas;

... TEATRU: klasės renginiai, muzikiniai spektakliai.



Dėkoju už jūsų dėmesį
eirimasv@yahoo.com
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Šokio dalyko uždaviniai pradiniam ugdymui

- ugdytųsi vertybines nuostatas domėtis šokio tradiciniais ir 
šiuolaikiniais reiškiniais, jausti poreikį dalyvauti šokio veiklose;

- patenkintų prigimtinį poreikį judėti ir plėtotų kūno kinestetines
galias, reikšmingas kasdieniame gyvenime ir reikalingas šokio 
raiškai;

- kauptų ir plėtotų šokio kūrybinę ir estetinę patirtį, reikalingą 
bendrauti, pažinti ir reikšti savo emocijas, mintis ir sumanymus 
šokio raiškos priemonėmis;

- susipažintų su Lietuvos ir pasaulio šokio kultūros tradicijomis ir 
šiandienos šokio reiškinių įvairove;

- apmąstytų, aiškintųsi ir dalintųsi įgyta šokio patirtimi, šokio 
sukeltais įspūdžiais ir vertinimais.



Mokymosi turinio sritys Pasiekimai

A Šokio raiška (buvo Šokio raiška)

Šokio atlikimas A1 Šoka sklandžiai ir išraiškingai pavieniui, poroje ir grupėje.

Šokio kūryba A2 Kuria šokį ar jo fragmentą, perteikdamas savo emocijas, mintis, kūrybinius sumanymus.

Šokio raiškos pristatymas A3 Pristato savo šokio raišką. 

Šokio raiškos refleksija A4 Apmąsto ir įsivertina įgytą šokio patirtį.

B Šokio supratimas ir vertinimas (buvo Šokio stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas)

Šokio kūrinių interpretavimas B1 Interpretuoja šokio kūrinį.

Šokio kūrinių nagrinėjimas B2 Nagrinėja šokio kūrinį šokio elementų ir raiškos priemonių aspektu.

Šokio kūrinių vertinimas B3 Vertina šokio kūrinį.

C Šokio reiškinių ir kontekstų pažinimas (buvo Šokio vaidmens socialiniame kultūriniame gyvenime pažinimas)

Šokio meno reiškinių pažinimas C1 Atpažįsta ir apibūdina šokio reiškinius. 

Šokio meno kontekstų pažinimas C2 Nagrinėja šokio kontekstus.

Šokio kontekstų asmeninis 

įprasminimas

C3 Susieja šokio pažinimą su asmenine raiška ir vertybėmis.



1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai

A (Šokio raiška)

A2 Kuria šokį ar jo fragmentą, perteikdamas savo emocijas, mintis, kūrybinius sumanymus.

A2 Padedamas mokytojo kuria paskiras šokio

judesių sekas, naudodamas įvairų judesių tempą ir

dydį bei erdvės lygius, atsižvelgdamas į šokio

nuotaiką, personažą ar temą.

A2 Vadovaudamasis pateiktais kriterijais kuria

susietas šokio judesių sekas, apgalvodamas

pradžią, plėtotę ir pabaigą, išreikšdamas šokio

elementus, atsižvelgdamas į šokio nuotaiką,

personažą ar temą.



1-2 mokymosi metai 3-4 mokymosi metai

B (Šokio supratimas ir vertinimas)

B1 Interpretuoja šokio kūrinį

B1 Mokytojo padedamas įvardina stebėto, 

atlikto ar sukurto šokio pagrindinę mintį ir 

nuotaiką.

B1 Vadovaudamasis pateiktais kriterijais paaiškina 

stebėto, atlikto ar sukurto šokio pagrindinę mintį ir 

nuotaiką.
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Teatro tikslai ir uždaviniai pradiniam ugdymui

Tikslas :
Pažadinti kūrybines mokinio galias, sudominant unikaliomis teatro raiškos galimybėmis, suteikiant 
kokybišką patirtį, skatinančią dvasinį brendimą, pirmuosius žingsnius į savikūrą, ugdantis pažinimo 
išgalių, padedant įgyti teatrinę patirtį.
Uždaviniai:

● Siekiama, kad per teatro pamokas mokiniai:

● • kurdami ir pajausdami kūrybinio proceso nuostabą ugdytųsi pasitikėjimą savimi; 

● • komunikuotų per teatro pažinimą ir raiškos kinestetiką, gebėtų kurti ir veikti kartu su 
kitais.

● • ugdytųsi empatiją per teatrinę raišką, siekdami pažinti savo pačių ir kitų žmonių dvasinį 
pasaulį, elgesį, jų skirtumus; 

● • jaustųsi emociškai ir socialiai saugūs klasės ir mokyklos bendruomenėje, kūrybiškai reikštų 
savo mintis ir emocijas.
• ugdytųsi toleranciją kitoniškumui, tautinių tradicijų ir tarpkultūrinių kontekstų sąsajų 
pažinimo kontekste;

● • apmąstytų teatrinę veiklą ir įgytą patirtį, ugdytųsi mokėjimą mokytis ir kritinį mąstymą;.



Pasiekimų sritys I-IV kl.
(išryškintas tekstas  pridėtas  2020 m.)

1. Teatro raiška: 
1.1. Vaidmens kūrimas.  Vaidina organiškai ir išraiškingai vienas, poroje, grupėje.
1.2. Kūrybiniai sumanymai. Sukuria siužetą, vaidmenį, etiudą ar vaidinimo fragmentą, perteikdamas savo 

emocijas, mintis, kūrybinį sumanymą.
1.3. Atlikimas, socializacija. Pristato savo teatro raišką fizinėje ar skaitmeninėje erdvėje.
1.4. Įsivertinimas ir refleksija. Apmąsto ir įsivertina įgytą teatro patirtį.

2. Teatro supratimas ir vertinimas: 
2.1.Teatro elementų atpažinimas. Interpretuoja stebėtą teatro kūrinį.
2.2.Teatro reiškinio analizė. Nagrinėja stebėtą teatro kūrinį teatro elementų ir raiškos priemonių aspektu.
2.3.Teatro reiškinio vertinimas. Nagrinėja stebėtą teatro kūrinį teatro elementų ir raiškos priemonių aspektu.

3. Teatro reiškinių ir kontekstų pažinimas (Tai teatro sąsajų su asmeniniu gyvenimu, tradicinėmis klasės ar 
mokyklos šventėmis atpažinimas, susiejimas):
3.1. Teatro sąsajų su įvairias kontekstais pažinimas. Atpažįsta ir apibūdina teatro reiškinius įvairiose aplinkose 
(kultūrinėje, skaitmeninėje, kt.).
3.2. Teatro elementų įv. kontekstuose analizė. Nagrinėja teatro reiškinius įvairiuose kontekstuose.
3.3. Teatro reikšmės saviugdai suvokimas. Susieja teatro pažinimą su asmenine teatro raiška.



Susiejimas (teatro reišk. ir 

asm. raiška): asmeniniai 

kontekstai.; įsivertina ką 

išmoko , nusako sėkmes ir 

nesėkmes, lūkesčius, 

argumentuoja teatro 

aktualumą sau.

Nagrinėjimas (teatro 

reiškiniai įv. kontekstuose): 

pateikia pvz.  ir nusako 

kokiose šventėse galima 

pritaikyti teatro reiškinius. 

Nagrinėjimas (stebėti 

teatro kūriniai) raiškos 

priemonių aspektu:

lygina personažus, jų 

charakterius ir 

siekiamybes, kostiumus, 

dekoracijas, etc. 

Vertinimas 

(stebėti teatro kūriniai): 

Išsako nuomonę , 

mokytojo padedamas 

vertina  raiškos priemones 

ir aktualumą. 

Žiūrovo etika.

Kūrimas: dalinimasis idėjomis, siužetų 

kūrimas, tautosakos pažinimas per teatro 

raišką, režisūros pradmenys

Pristatymas: pasirodymai tėvams, 

klasės, m-klos bendruomenei, kt. viešose 

erdvėse

Įsivertinimas: apmąsto savo įgytą 

patirtį (ko išmoko – vaidinti, 

pranešinėti, režisuoti, kurti scenarijų,  

dekoracijas, kostiumus, parinkti 

rekvizitą, būti  aktyviu stebėtoju, etc.)

Interpretavimas (stebėti 

teatro kūriniai): nusako, 

interpretuoja temą, 

siužetą, personažus, 

raiškos priemones

Atlikimas: teatro žaidimai, teatro 

sportas, psichofiziniai pratimai, 

vaidyba, improvizacijos

Atpažinimas ir 

apibūdinimas (teatro  

kūrinius  įv. erdvėse): sieja 

su trad., kalend. šventėmis, 

atpažįsta tautinius 

kontekstus 

bendrakultūrinėje erdvėje




