
DAILĖS  VEIKLA 

Savaitės tema:  Procesinė kūryba. Akvarelės liejimas šlapiame lape.  

,,Žaidimas spalvomis“. 

 

LAIŠKAS VAIKAMS IR TĖVELIAMS 

 

 SVEIKI, VAIKAI!  
 

Iš jūsų atsiųstų nuotraukų ir video žinau, kad jau išbandėte tapybą guašu rankytėmis ir 

įvairių daiktelių atspaudėliais. Tikiuosi, jums patiko tokia dailininkų – bandytojų veiksmo 

tapyba.  

Šią savaitėlę kviečiu jus į Spalvų pasaulį pažaisti AKVARELĖS (vandeninių dažų) 

spalvomis. Spalvų pasaulyje karaliauja trys SPALVOS KARALIENĖS, kurios yra pačios 

svarbiausios iš visų spalvų todėl, kad jų negalime susikurti. Šios trys spalvos, dar vadinamos 

pagrindinėmis spalvomis – RAUDONA, MĖLYNA, GELTONA mums padeda sukurti visas 

kitas spalvas – SPALVAS PRINCESES, kurios dar vadinamos išvestinėmis spalvomis. O 

kokios, tos išvestinės spalvos princesės, sužinosite patys eksperimentuodami, lašindami pipete 

skystus akvarelės lašelius šlapiame lape, žaisdami vandeninių dažų spalvotomis dėmelėmis. 

 

 JUMS REIKĖS ŠIŲ PRIEMONIŲ: 

 

1. STORO BALTO POPIERIAUS LAPO  (akvarelinio ar skirto tapybai, kad popierius 

nepermirktų, o sugertų vandenį); 

 

2. SKYSTOS AKVARELĖS (reikės 3 pagrindinių spalvų – raudonos, mėlynos ir geltonos. 

Tinka pirktinė skysta akvarelė arba savos gamybos skysti dažai: į vandenį įdėkite šiek 

tiek guašo, kad vanduo sodriai nusispalvintų); 

 

3. KEMPINĖLĖS SU VANDENIU  (popieriaus lapui sudrėkinti);  

 

4. PIPETĖ  (skystų dažų lašinimui); 

 

5. KAMŠTELIŲ  (dažams įsipilti). 

 

KĄ SU ŠIOMIS PRIEMONĖMIS VEIKTI? 

 

 Pirmiausiai, šlapia kempinėle gerai sudrėkinkite popieriaus lapą ir truputį palaukite, kol 

vandenėlis šiek tiek susigers į popierių. Tada imkite pipetę, pritraukite skysto dažo ir atsargiai 

neškite virš popieriaus lapo. Norimoje vietoje išlašinkite lašelį ir stebėkite, kas vyksta su 

spalvota dėmele šlapiame lape. Ant viršaus lašinkite kitos spalvos lašelį ir stebėkite, kokios 

naujos spalvos stebuklingai atsiranda. Žaiskite lašeliais, išbandykite įvairius spalvotų lašelių 

derinius, atraskite ir mėgaukitės netikėtomis naujomis spalvomis. Savo atradimais pasidalinkite 

nuotraukose! 

Smagių žaidimų spalvomis! 

Dailės mokytoja Jolanta 



 

SVEIKI, TĖVELIAI! 
 
 Šiame technikos, vis daugiau vietos mūsų gyvenime užimančių informacinių technologijų 

bei išorinių įtampų laikmetyje, vis dažniau ieškome būdų, kuo geriau apsaugoti mūsų vaikus nuo 

pernelyg stiprių išorinių dirgiklių. Minėti veiksniai gali turėti neigiamos įtakos vaikų 

psichoemocinei raidai – trukdyti susikaupti, nusiraminti, išlaikyti vidinę pusiausvyrą, ilgiau 

išlaikyti dėmesį (gebėjimas sukaupti dėmesį yra būtina sėkmingo mokymosi sąlyga). Todėl vis 

dažniau, kaip terapinės priemonės vidinei harmonijai palaikyti, pasitelkiamos įvairios meno 

rūšys: muzika, teatras, dailė. Dailė, jei ji taikoma kaip procesinė kūryba, padeda atsipalaiduoti, 

nusiraminti, ilgam sutelkti dėmesį į kūrybinę veiklą, lavina atidumą, pastabumą ir, mėgaujantis 

kūrybiniu procesu, skatina atrasti ir patirti kažką nauja.  

Šią savaitę kviečiu ,,atrasti“ AKVARELĘ ir skystos akvarelės liejimo (lašinimo) 

šlapiame lape stebuklą, naudojantis medicinine ar plastmasine pipete. Be atpalaiduojančio, 

raminančio poveikio, ši procesinė kūryba lavina dėmesio koncentravimą, akies – rankos 

koordinaciją, stebina netikėtais atradimais, skatina kūrybiškumą. Taip pat kviečiu pasigilinti į 

SPALVOTYRĄ, prisiminti pagrindines (raudona, geltona, mėlyna) ir išvestines (oranžinė, žalia, 

violetinė, ruda) spalvas. Eksperimentuojant pagrindinėmis spalvomis, atrasti išvestines spalvas. 

 

RAUDONA  +  GELTONA   =   ORANŽINĖ 

 GELTONA   +  MĖLYNA     =   ŽALIA  

 MĖLYNA     +  RAUDONA  =   VIOLETINĖ 

 RAUDONA  +  GELTONA  +  MĖLYNA  =  RUDA 

 

 Baltą piešimo popieriaus lapą (būtinai storą!) sudrėkinkite vandeniu kempinėlės pagalba. 

Ant drėgno lapo (palaukite, kol vanduo šiek tiek įsigers į popierių, kad neliktų ,,balų“) pipete 

užlašinkite vieną iš pagrindinių skysto dažo spalvų, pvz. MĖLYNĄ ir stebėkite, kaip drėgname 

popieriaus lape skleidžiasi lašelis. Po to ant viršaus lašinkite kitą, vieną iš pagrindinių spalvų, 

pvz. GELTONĄ ir stebėkite, kaip besiskleisdamos spalvos jungiasi ir atsiranda nauja ,,išvestinė“ 

spalva, t.y. ŽALIA. Tuo pačiu principu, eksperimentuodami su pagrindinėmis spalvomis, 

lašindami vieną ant kitos, vaikai PATYS patirs ir atras, kokios spalvos iš kokių spalvų derinių 

atsiranda. Žaisdami spalvomis, sukurs naujų, nuostabą keliančių spalvinių stebuklų. 

 

Linkiu netikėtų spalvotų stebuklų! 

 

 
Procesinė kūryba skysta akvarele ir pipete. 

Tema: ,,Žaidimas spalvomis“ 

Nuoroda: 

1.http://www.kuriavaikai.lt/u/uzsiemimu-idejos-ir-

fotoreportazai/params/post/923809/genialumas-paprastume---kuriame-ant-popieriniu-

ranksluosciu 

 

Dailės mokytoja Jolanta 
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