
DAILĖS  VEIKLA 

Savaitės tema: ,,Naujas paprastų daiktų gyvenimas““ 

 

LAIŠKAS VAIKAMS IR TĖVELIAMS 

 

 Sveiki, vaikai!  
 

    Labai džiaugiuosi tėvelių atsiųstomis jūsų dailės veiklos nuotraukomis, kuriose matau šaunias 

namų kūrybines dirbtuvėles. Smagiai ir linksmai kuriate vis įdomesnius pačius tikriausius meno 

kūrinius. Esate nuostabūs! Visiems vaikams siunčiu spalvotus linkėjimus ir kviečiu naujam 

įdomiam kūrybiniam nuotykiui! 

    Šios savaitėlės tema: ,,Naujas paprastų daiktų gyvenimas“. Ką siūlau veikti? Pasivaikščiokite 

po namus, bet ne šiaip sau, o atkreipdami dėmesį į kiekvieną namuose esantį daiktą. Į viską, ką 

tik matys jūsų akytės KAMBARYJE. Tai gali būti ir baldai: mažos kėdutės ir didelės kėdės, 

stalai ir staleliai, dulkių siurblys ar kitas koks nors savo forma jums įdomus daiktas. Apžiūrėkite, 

kokių įdomių daiktų yra VIRTUVĖJE: arbatinukus, puodelius, ąsočius, samčius ir visus kitus 

virtuvės rakandus. VONIOJE galite rasti plaukų šepečių, įdomių šampūnų buteliukų ir dar daug  

visokių įdomybių. Pabandykite labai labai atidžiai apžiūrėti jums įdomų daiktą ir pagalvoti ar tas 

daiktas galėtų pavirsti kuo nors kitu, jei truputėlį jam padėtumėte? Gal plaukų šepetys galėtų 

pavirsti ežiuku, jei priklijuotumėt akytes ir nosytę? Gal virdulys, karaliaujantis virtuvėje, 

primena pasipūtusį gaidį, kuriam reikia prilipdyti gražią spalvotą skiauterę ir sparnus? O gal 

stalas visai ne stalas, bet arkliukas, kuriam trūksta ilgų plaukų uodegos ir kartoninės galvos su 

banguotais karčiais (taip vadinasi arklio plaukai)? Stebėdami daiktus pamatysite, kiek daug jūsų 

namuose yra daiktų, kurie laukia, kad juos sukurtumėt iš naujo, paverstumėt žirafom, meškutėm, 

paukšteliais, o gal robotais, klounais ar dar kuo kitu. 

 

Linkiu linksmų stebinančių atradimų kelionėje po savo namus! 
 

Dailės mokytoja Jolanta 

 

Sveiki, kūrybingieji tėveliai! 

 
    Tikiuosi, kad ši tema ir jus paskatins kartu su vaikais pamatyti savo namuose esančius 

daiktus nauju, kūrybiškai transformuojančiu žvilgsniu. Tai vaizduotės ir kūrybiškumo ugdymui 

skirta tema, kuri lavins vaikų pastabumą, skatins vaizduotę, ugdys kūrybiškumą ir tobulins 

kirpimo, klijavimo, grafinės raiškos įgūdžius. Kviečiu vizualiai keisti namų apyvokos daiktus, 

suteikant jiems naujus pavidalus, kurti šių daiktų temines kompozicijas.  

 

Smagaus kūrybinio nuotykio su savo vaikais! 
Nuorodos  

1. https://images.app.goo.gl/hRcSza8a3XH3FZRf7 

2. https://images.app.goo.gl/E9KC5ZemLNsnVLU96 

3. https://images.app.goo.gl/aJJxc8nTzxdLfG3j6 

4. https://images.app.goo.gl/8UXRNy9SHe1RjEU57 
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