
 

„TECHNIKŲ PANAUDOJIMO METODAI VAIKŲ 

DAILĖJE“ 

 

Daugelis praktikų ir teoretikų patvirtino, kad dailės užsiėmimas dažnai turi terapinį poveikį 

vaikų gyvenime. Piešimo, tapymo metu vaikas turi galimybę išreikšti tai, kas jam svarbiausia. O tai 

jis turi vartoti įvairias raiškos priemones, kad apibendrintų ir „išsakytų“ savo patyrimą. Taip lavėja 

kūrybingumas, pažinimas, gebėjimas stebėti analizuoti. Kūrybinio proceso metu vaikas 

atsipalaiduoja, emocijos įgyja pusiausvyrą. Dėl šių priežasčių daugelio praktikų lūpose vis dažniau 

skamba terminas „dailės terapija“. Dailės procesas reikalingas emociniams atsipalaidavimui, 

iškrovai bei savęs pažinimui. Kūryba, gebėjimai, bei išgyvenimai išskiria mus iš kitų būtybių. 

Kūryba, jos raiška, tai tarsi vaiko pokalbis su savimi ir aplinka, kurios dėka (kūrybos) galima stebėti 

mintis, vidinį pasaulį. Vaikų kūrybos pasaulis apgaubtas paslapties, o mums, kad jį suprasti reikia 

grįžti į šalį, kuri vadinama vaikyste. 

Meninės priemonės turėtų būti parenkamos (ir technikos), kad atitiktų poreikius to amžiaus 

vaikų, su kuriais dirbama. Bet kokia medžiaga su kuria dirbama, turėtų suteikti galimybę plėtoti 

įgūdžius. Auklėtojoms ir mokytojoms neturėtų būti „nepatrauklių“, „nemielų“ medžiagų. Toks 

požiūris trukdytų natūralų pažinimo augimo procesą. 

Yra įvairių dailės technikų. 

Koliažai: 

Juos galima daryti iš maigyto popieriaus, spalvoto, balto, naudoti laikraščius, spalvotas 

servėtėles, iš jų kurti, klijuojant ant popieriaus  lapo reljefinį, erdvinį koliažą. Tada paviršius gaunasi 

netikėtas, nelygus. Galima ir iš suglamžytų guzuliukų popieriaus, ant lapo kartono su lipnia juosta 

klijuoti tuos gniužulus, ir iš jų suformuoti erdvinį koliažą, skulptūrą. Po to dar galima juos su dažais 

nuspalvinti, guašu ar akvarele. 

Taip pat kurti koliažą galima iš įvairių daiktų. Suklijuojama kompozicija. Tai popierius, 

žurnalai, sukarpytos dėžutės, siūlai, medžiagos ir gamtinė medžiaga, sagos, puto-plastas, celofanas 

ir kitos medžiagos, kurias galima priklijuoti. Jeigu lieka baltų vietų popieriaus lape, jas galima 

marginti pieštukais, flomasteriais, dažais. 

Tapyba 

Tai piešimas baltame ar spalvotame popieriuje guašu, akvarele, akrilu.. Yra įvairūs atsitiktinės 

tapybos būdai, kuriais visada gaunamas gražus ir netikėtas spalvų sumaišymas: 



 Ant šlapio popieriaus piešti teptuku, po to galima pabarstyti druska. Gaunamas įdomus 

efektas. Galima lieti ant šlapio popieriaus su akvarele, prieš tai jį suglamžant ir 

ištiesinant. 

 Galima tapyti su tušu. Taip pat su juo piešti ant šlapio popieriaus. 

 Ant šlapio popieriaus taškyti dažus, judinant popieriaus lapą, po to stebėti, kaip maišosi 

spalvos. Tai galima daryti ir ant sauso poperiaus lapo. 

 Galima iškarpyti lapą įvairiom spalvom, o po to jį sulankstyti, stebint kaip maišosi 

spalvos. 

 Vitražų piešimas su guašu. Subraukyti įvairiai popierių juodais dažais arba klijais, o 

tuščius tarpus (geometrines figūras) nudažyti įvairiom spalvom. 

 Tapymas pirštukais, delnais ant popieriaus. 

Monotipija 

Tai dažų atspaudimo būdas, gaunant vieną, nepakartojamą antspaudą. Tapoma su guašu, akrilu 

ant stiklo ar plastmasės plokštelės. Tapyti vaikas gali teptuku, pirštais. Negalima, kad dažai išdžiūtų. 

Užtapytas stiklas dedamas ant popieriaus ir spaudžiamas. Po to stiklas pakeliamas ir gaunamas 

piešinys. 

Monotipija labai tinka vaikams su žema motyvacija ir negatyviom nuostatom. 

Atspaudai 

 Buitinių daiktų atspaudai (kempinės, įvairūs dangteliai, medžiagos, daržovės). Iš tokių 

atspaudų kuriami vaizdai, ornamentai. 

 Taip pat galima perlenkti popierių pusiau ir vienoje pusėje piešiamas piešinys, o kita 

pusė gaunama atspaudžiant. 

 

Piešimas ir tapymas abiem rankom: 

Vaikas pajunta netikėtą erdvės pojūtį, plečiasi erdvės suvokimas, dirba abu smegenų 

pusrutuliai. 

 

Emocinė raiška spalvomis: 

Išreiškiama spalvomis, linijomis, piešiamos linksmos, liūdnos spalvos, šiltos, šaltos, rūgščios, 

saldžios, karčios. Kuriamas paveikslas. Galima piešti įvairią muzikos nuotaiką, ritmą. 



 

Tapyba įvairiomis kūno dalimis: 

Pirštukais,delnais, kojų pėdomis. Galima organizuoti akcijas: vasarą lauke, kai vaikai išsidažę 

kojų pėdas vaikščioja ant ištiesto popieriaus. Tai linksma, įdomu, netikėta. 

Tapyti savo vardą, arba piešti: 

Įsiklausyti į vardo skambesį ir jį pavaizduoti. 

Natūralaus dydžio figūros piešiniai: 

Apibrėžiama vaiko figūra dideliame popieriaus lape ir ji spalvinama. 

Pažinimo ir socializacijos ugdymas: 

Raidžių ir skaičių piešimas, lankstymas, aplikavimas, karpymas. 

 

Aplikacija: 

Klijuojamas piešinys iš spalvoto popieriaus. Jis karpomas arba plėšomas. Naudojamos įvairios 

gamtinės medžiagos, kruopos, makaronai, buitinės atliekos, žurnalai ir laikraščiai. 

Tapyti galima tik juoda-balta spalvomis. Gauname bespalvį kūrinį.                                                                                      

Tapymas be teptuko-tai dar viena tapybos maniera, kuri primena, jog atradimams tapyboje nėra 

ribų. Naudojamas guašas arba akrilas, peiliai, pagaliukai ir kartono lapeliai. 

Galima taškyti paveikslus, uždedant ant popieriaus lapo šablonus. Galima su kempine 

štampuoti piešinį ant kartono ar popieriaus, ar šiaip pasirenkant įdomesnį paviršių. Taip pat galima 

naudoti smėlį, druską, manų kruopas ir klijus. Galima daryti augalų atspaudus. Jais mes stengiamės 

atkartoti tobulą kūrinį-gamtą. 

Dar viena labai įdomi fantazavimo ir netradicinio kūrinio gavimo būdas yra tapyba ant daiktų. 

Pafantazuokit ir seni daiktai vėl taps gražūs. 

Galima išgauti piešinį tik varvinant dažus, pučiant juos vartant lapą. Galima išgauti originalų 

piešinį piešiant ant storo dažų sluoksnio. Išgaunama nematytų faktūrų. 

Galima su vaikais naudoti grotažo techniką. Po popieriaus lapu dedama turima forma, įdomios 

faktūros ir pieštuku, kreidelėmis trinamas popierius. 

Piešimas su vaškinėmis kreidelėmis+dažais, sumaniai derinant gaunami įdomūs piešiniai. 

Įdomi dvikova su profesionalu. Kai ant lapo vidurio priklijuojama dailininko darbo reprodukcijos 

dalis, o vaikai turi šį darbą pratęsti, derinti spalvas ir temą. 

Galima naudoti piešiant su dažais (akvarele) ir laką. Įdomu kurti optinį meną. Optika-regėjimo 

mokslas. 



Įdomi technika vaikams yra karpiniai, vaikui įdomu pamatyti savo kūrinį, nes kol karpo 

nežino kaip viskas atrodys. 

Grafika, tai piešimo menas, raižymo. Su vaikais galima raižyti piešinius popieriuje, kuris yra 

padengtas vašku ir tušu. Vaikams tai labai įdomu, nes piešia ant tamsaus fono, o gauna šviesų vaizdą 

(linijinį). 

Galima piešti tik kontūrinį piešinį tušu su plunksna ir plunksnakočiu. Galima piešti piešinį su 

tušu tik siluetinį. Kai piešiama tik daiktų siluetus. 

Vaikams įdomu kai popierius padengiamas paprasto pieštuko tonu, o po to piešinys ištrinamas 

trintuku. Gaunami labai įdomūs darbai. 

Dirbant su vaikais, galima taikyti aplikavimo techniką. Naudoti popierių, medžiagas ir visą 

ką galima priklijuoti. Tai panašu į koliažo darbus. Per šiuos užsiėmimus vaikai išmoksta kirpti, tepti 

klijus teptuku, priklijuoti detales, sukurti iš detalių kompozijciją. 

Vaikas iš prigimties – smalsus pasaulio tyrėjas ir atradėjas, Todėl ugdykime grožio jausmą, 

skiepykime norą pačiam kažką sukurti ir padaryti gražaus, skatinti kurti, lavinti  kūrybinę vaizduotę 

ir fantaziją. 

Parengė:  meninio ugdymo mokytoja Jolanta Riševičienė 
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