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Grupė. Ankstyvojo amžiaus “Pelėdžiukų“ grupė 

Tema: „ Mūsų spalvota slėptuvė“ 

Ugdymo(si) situacija. Vasara puikus metų laikas smagiai, aktyviai leisti laiką lauke. Vaikai yra 
smalsūs, noriai priima naujoves ir drąsiai eksperimentuoja, domisi nauja aplinka. Nutarėme visi drauge 
pasistatyti palapinę – slėptuve. Kurioje vaikai galės pasislėpti ir stebėti artimą aplinką. Kuriant palapinę 
– slėptuvę vaikai spontaniškai reikš emocijas, įspūdžius dailės priemonėmis ir medžiagomis. Labai yra 
smagu pasistatyti neįprasta slėptuvę patiems. 

Uždaviniai. Meninio proceso metu patirti kūrybingumą, džiugesį. Naudoti įvairias žadinančias 
vaizduotę priemones. Veiklu metu tyrinėti, atrasti paveikslėlius, piešinėlius iš dažų dėmės. Patirti 
daugybe teigiamų emocijų. 

Priemonės. Audinys, guašas, teptukai, voleliai, vanduo, polietileniniai maišeliai, indeliai vandeniui, 
dažai piešimui rankomis, antspaudai, prijuostės, dažų paletės, indeliai dažams, kempinėlės, 6 lazdos, 
virvė, vabaliukų kostiumai (drugelis, bitutė, žiogas), pelėdžiuko kostiumas. 

Įvadinė dalis 

Vaikams žaidžiant lauke  atskrido „Pelėdžiukas“, kuris stabtelėjo prie „Pelėdžiukų“ grupės vaikų ir 
pakalbino juos. Smalsiai klausinėjo vaikų, ką jie mėgsta veikti. Parodė turintys kuprinę su dailės 
priemonėmis. Visi drauge sužinojo, kokios yra įvairios dailei skirtos priemonės. Ir tuo metu 
„Pelėdžiukas“ pakvietė vaikus drauge su juo ir jo pievos draugais vabaliukais išbandyti naujas piešimo 
priemones ir jomis numarginti audeklą. 

     

Pagrindinė dalis. 

Vaikų dėmesį patraukė spalvota dažų paletė su ryškiomis spalvomis. Vaikai pasirinko patinkančias ir 
gerai žinomas spalvas ir jas įvardino. Tai sužadino vaikų smalsumą ir norą veikti. 



     

Vaikai džiaugiasi drobėje pasklidusiomis spalvomis. Piešia linijas jas jungia. Vaikai laisvai kuria 
spalvų, piešinių įvairovę. Įžvelgdami daiktus ir mėgaujasi dailės procesu. Tai padeda geriau pažinti 
juos supančia aplinką.  

       

Vaikai smalsiai tyrinėjo dailes priemones. Tyrinėdami įvairias dailės medžiagas ir priemones 
intuityviai atrado skirtingus veikimo budus jomis. Drąsiai juos išbandė. Vaikai suprato kaip galima 
eksperimentuoti ir atrasti įvairius veikimo budus priemonėmis. 

     

Kol džiūvo drobė. Vaikai smagiai leido laiką žaisdami su stebuklingais šokančiais kamuoliukais. 
Vaikučiai mokėsi visi kartu išmesti kamuoliukus skaičiuojant. Džiaugėsi savo galimybėmis judėti, 
atlikti veiksmus. 



    

Baigiamoji dalis. 

Vaikai nutarė karšta vasaros diena pasislėpti nuo saulės kaitrių spindulių, deja nerado kur. Todėl visi 
drauge nutarėme pasistatyti slėptuvę – palapinę. Prieš pradėdami statyti visi džiaugsmingai nutarė 
prisiminti dainelę „Namas“. 

     

Visi kibo į darbą ir dar ilgai džiaugėsi buvimu lauke pasislėpę nuo saulutės spindulių, stebėjo juos 
supančią aplinką. Ir vaišinosi kvepiančiomis braškėmis ir vaisias. Vaišindamiesi vaikai mandagiai 
bendravo mimika ir kalbėdami vieni su kitais. Žaidė savaiminius sugalvotus žaidimus. 

      

Veiklos komentaras. 

Šios veiklos metu vaikai kūrybingai leido laiką. Piešdami naudojo įvairias ir neįprastas dailės 
priemones ir būdus. Meninio proceso metu vaikai patyrė kūrybinį džiaugsmą: tyrinėdami, 
eksperimentuodami, atrasdami naujus ir įvairius veikimo būdus  su dailės priemonėmis. Piešdami su 
įvairiomis dailės priemonėmis atliko ir pirštukai mankštelę. Piešiant ir statant palapinę- slėptuvę lavėjo 
sakytinė kalba, bendravimas su bendraamžiais, smulkioji motorika, įsivaizdavimas, emocinė raiška. 
Tyrinėdami, statydami, piešdami vaikai kaupė asmeninę patirtį. Slėptuvės pastatymas lauko aikštelėje 



skatino vaikus kurti savaiminius žaidimus. Žaisdami vaikai patyrė daugybę teigiamų emocijų ir 
linksmai leido laiką. 
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Priedai: 

 Pievoj tarp margų gėlių 
 Daug visokių vabalų.  
 Jie ropoja, šliaužia, stena 
 Ir labai linksmai gyvena! 
Susirinkę į pievelę                                                               
Vabaliukai puotą kelia. 
 
Lina Beržinienė  
„Namas“ 
Džyru, džyru                      Kaminas  
Tuk,tuk, tuk.                      Platus 
Džyru, džyru                      Platus... 
Tuk,tuk, tuk. 
 
Statom...                            Rūksta 
Statom...                            Dūmai.... 
Namą...                              O pro langą 
Aukštą... Ką matai? 
 
 
 
 


