
DAILĖS  VEIKLA 

Savaitės tema: ,,Procesinė kūryba. Guašas. Rankų ir daiktų tapyba“ 

 

LAIŠKAS VAIKAMS IR TĖVELIAMS 

 

 Sveiki, vaikai!  
 

 Praeitą savaitėlę kūrėte mamytėms ,,Vandens gėles“. Džiaugiuosi jūsų išradingai 

dekoruotomis, vandenyje išsiskleidusiomis, lyg ,,gyvomis“ gėlytėmis. Tikiuosi, jomis 

pradžiuginote ir nustebinote savo mamytes.  

 Šią savaitę kviečiu jus į nuostabų spalvų, formų, dėmių, veiksmo, atradimų, nuotykių ir 

geros nuotaikos pasaulį. Kviečiu jus tapti veiksmo DAILININKAIS - bandytojais.  

Visi žinome, kad įvairūs žmonės turi pačių įvairiausių pomėgių ir užsiėmimų, kurie teikia 

jiems daug džiaugsmo. Na, pavyzdžiui, daržininkas – augina daržoves. Pasodina į žemę sėklytes 

ar daigelius, laisto, prižiūri, tręšia, ravi piktžoles ir užaugina morkas, burokėlius ar agurkus. Šis 

užsiėmimas daržininkui suteikia daug džiaugsmo. O aš kviečiu jus tapti dailininkais. 

DAILININKAS – tai toks žmogus, kuriam didžiausią džiaugsmą teikia kūryba, ko nors kūrimas 

savomis rankytėmis, ,,žaidimas“ su dažais, jų spalvomis, dėmėmis. Jis drąsiai išbando kokias 

nors keistas priemones ir sugalvoja, kaip jas panaudoti savo kūrinyje. Tiesiog, niekur 

neskubėdamas, smagiai leidžia laiką savo minčių, vaizduotės, spalvų ir dažų pasaulyje.  

Taigi. Siūlau idėją jūsų smagiems žaidimams su dažais ir spalvomis. Idėja tokia. 

Dideliame popieriaus lape (pasidėjus jį ant grindų, didelio stalo, o gal lauke ant pievelės) tapyti 

guašu (tirštais, kaip grietinė spalvotais dažais) ką tik norite ir kaip tik sugalvojate! Galite tapyti 

rankytėmis, plačiais teptukais, net nebereikalingomis plaukų šukomis, dantų šepetėliais, butelių 

ar kitokiais kamštukais, sulūžusių žaislų detalėmis – mašinėlės ratukais, Lego kaladėlėmis ir 

visokiais kitokiais įdomiais nebereikalingais daikteliais, kurios rasite namuose. 

 

 JUMS REIKĖS ŠIŲ PRIEMONIŲ: 

 

1. Storo, didelio PIEŠIMO POPIERIAUS lapo (A3, A2 formato. O gal rasite namuose 

nebereikalingą sienų tapeto atraižą ar kitą didelę, bet kokio storo popieriaus skiautę); 

2.  GUAŠO (Tinka nesudžiūvę, grietinės tirštumo dažai ir daug! Jais tapome neatskiedus 

vandeniu!!! Siūlau naudoti tris pagrindines spalvas – raudoną, geltoną, mėlyną ir baltą, 

kad tapybos metu susimaišę šios spalvos, sukurtų visas kitas spalvas ir jų netikėtus 

atspalvius); 

3. TAPYBINIO TEPTUKO (Tai plokščias, platus, kietų šerelių teptukas. Tinka skirtas ir 

sienų dažymui);   

4. DAIKTELIŲ TAPYBAI, ATSPAUDĖLIAMS (Tinka visi daikteliai, ant kurių galima 

užtepti guašo ir atspausti ar braukti, ridenti popieriaus lape. Labai smagu panaudoti 

žaislinių mašinėlių ratukus, Lego kaladėles, šukas, statybines, buitines ar savadarbes 

kartonines menteles, liniuotes ar jų nuolaužas, plastmasinius vienkartinius peiliukus, 

šakutes ir pan.).  

 

KĄ SU ŠIOMIS PRIEMONĖMIS VEIKTI? 

 



Teptuku storai užtepkite spalvoto guašo ant popieriaus lapo, drąsiai palieskite dažus 

delniukais. Pajauskite, kokie yra dažai – švelnūs, šilti ar šalti. Tapykite rankytėmis, o ant savo 

susirastų daiktelių teptuku užtepę guašo - braukite, atspauduokite, ridenkite, tapšnokite 

popieriaus lape taip, kaip jums patinka. Stebėkite, kokį pėdsaką palieka kiekvienas daiktelis, 

kokios spalvos, formos atsiranda jūsų kūrinyje. Mėgaukitės, žaiskite savo piešinyje, o kai 

baigsite, pasidalinkite savo įspūdžiais foto nuotraukose. Lauksime. 

  

Smagių spalvotų nuotykių ir netikėtų atradimų, vaikai! 
 

Dailės mokytoja Jolanta 

 

 

Sveiki, tėveliai! 

 
 Kaip jau supratote, šios savaitės dailės veikla yra orientuota į procesinę, veiksmo kūrybą.  

PROCESINĖ KŪRYBA - tai laisvė bandyti, eksperimentuoti, atrasti, kurti. Svarbiausia ne ,,ką 

sukursiu“, o ,,kaip kursiu“. Tai laisvė mėgautis pačiu kūrybos procesu, išbandant įvairias dailės 

raiškos priemones. Procesinėje kūryboje yra svarbiausia savijauta kuriant, patiriamas kūrybos 

džiaugsmas. Nesiorientuojama į rezultatą, nors jis, bet kokiu atveju, dažniausiai būna puikus dėl 

savo unikalumo. Procesinės kūrybos ,,pamatas“ – veiksmo tapyba. 

Šią savaitę kviečiu vaikus pasinerti į laisvą, nevaržomą procesinę kūrybą guašu, tapyti 

rankytėmis ir visais įmanomais daikteliais bei jų atspaudais, tepti, braukti, raižyti, varvinti dažus. 

Tai vidinių kūrybinių galių išlaisvinimo, kūrybiškumą skatinantis kūrybinis procesas. Suteikite 

vaikams saugią tinkamai paruoštą erdvę (grindis ar didelį stalą uždenkite polietileno plėvele, 

galima tapyti lauke ant pievos ar ant kokio nors vertikalaus paviršiaus pritvirtinto popieriaus 

lapo). Aprenkite paprastais drabužėliais ar senais tėčio marškiniais, kad vaikai nebijotų išsitepti. 

Kartu su vaikais paieškokite išvardytų ir jiems įdomių priemonių. Ypač svarbu turėti reikiamo 

tirštumo, nesudžiūvusių ir neskiestų guašinių dažų, jų netaupyti ir leisti nevaržomai skleistis 

vaikų kūrybai taip, kaip jie nori, kaip jiems patinka. Ši jūsų suteikta laisvė motyvuos vaikus 

kūrybai, išlaisvins jų kūrybiškumą, skatins drąsą išbandyti kažką naujo ir gebėjimą priimti 

sprendimus.  

 

Gal kartu su vaikais pabandysite ir jūs? 
 

Procesinė vaikų dailės kūryba arba ,,Purvini žaidimai“, ,,Veiksmo tapyba“. 

Nuorodos: 

1. https://images.app.goo.gl/M6V72Utfky4pLr5F8 

2. https://images.app.goo.gl/HaMnKtKTPej1KerUA 

3. https://images.app.goo.gl/f8VpCeFHmuro1YPq7 

4. https://images.app.goo.gl/quLng1DRwPPe3mbR6 

5. https://images.app.goo.gl/dReHrRPgUW3qoVHU8 

 

Dailės mokytoja Jolanta 
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