
Kūrybinė dailės veikla  ,,LIETUVOS PILYS”  
Dailės mokytoja Jolanta Kunigėnienė 

 

Mieli vaikai, tėveliai, mokytojos, 
 

 Nepaisant visą pasaulį sukausčiusios ir mūsų šalies neaplenkusios pandemijos, 

gyvenimas tęsiasi. Netrukus minėsime dvi kiekvienam lietuviui svarbias datas – 

VASARIO 16 tąją– Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir KOVO 11 – tąją – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šios datos pažymi mūsų visų laisvės siekį, ilgus metus 

trukusias tylias ir tiesiogines aktyvias kovas už tai, kad šiandien būtume laisvi savo 

šalyje, lygiaverčiais Europos ir viso pasaulio piliečiais.  

 Šiuo metu, 2021 02 01 – 03 31d. mūsų darželyje vyksta prasmingas ir įdomus 

projektas ,,Kuriu Lietuvai“. Dailės veikla ,,LIETUVOS PILYS“ – viena iš kūrybinių 

projekto veiklų, kurioje kviečiu vaikučius, tėvelius ir mokytojus aktyviai dalyvauti. 

Darželio erdvėse, stiklo sienoje jau kyla nauja mozaika ,,Pilis“, nekantriai lauksime ir 

vaikų kūrybinių darbelių užfiksuotų nuotraukose ir patalpintų šio laiško komentaruose. 

Sulaukus jūsų sukurtų ,,Lietuvos pilių“ nuotraukų, jas eksponuosime virtualioje parodoje, 

kuria galėsite pasigrožėti mūsų darželio ir grupių FB, taip pat darželio internetinėje 

svetainėje. Taigi, KVIEČIU KURTI! 

 LIETUVOS PILYS 
 Laisvės ir nepriklausomybės siekis, tautinės savigarbos puoselėjimas atėjo iš 

seniausių laikų, kai mūsų protėviai visom išgalėm kovojo, sergėjo savo žemių vientisumą 

nuo svetimšalių užkariautojų, Kryžiuočių ir Livonijos ordinų. Norinčių užkariauti, 

pavergti mūsų tautą buvo visais laikas. Todėl buvo statomos pilys ir miestą supančios 

gynybinės sienos, turėjusios apsaugoti kunigaikščius, valdovus ir paprastus miestelėnus 

nuo įsibrovėlių. Kai kurios pilys išlikę iki mūsų dienų. Pandemijai pasitraukus, galėsime 

ir patys šias pilis aplankyti. Tai Vilniaus Gedimino pilis, Kauno, Raudondvario, 

Raudonės, Medininkų, Trakų, Panemunės ir kitos pilys (žr. nuotraukas). 

 ● KŪRYBINĖ UŽDUOTĖLĖ: 
Nusikelkite į senuosius laikus, tapkite Lietuvos pilių statytojais, kūrėjais. 

Nesvarbu kur esate – darželyje ar namuose. Pieškite, tapykite, aplikuokite, statykite, 

konstruokite, lipdykite savo pilis su aukštais bokštais, trispalvėmis Lietuvos vėliavomis, 

gynybinėmis sienomis, pilis juosiančiais vandens grioviais ir pakeliamais tilteliais.  

KONSTRAVIMAS. Medžiagų, kurias galėtumėte naudoti konstravimui, 

ieškokite savo aplinkoje. Tai ir Lego kaladėlės ar konstravimo ,,šiaudeliai“, paprastos 

kartoninės dėžės, įvairūs namų daiktai, kartoniniai tualetinio popieriaus ritinėliai ar dailiai 

spalvotu popieriumi apklijuoti plastikiniai buteliai. 

 LIPDYMAS. Lipdyti galite iš molio, plastilino ar popieriaus masės: tereikia 

smulkiai suplėšyti popierių (geriausiai popierinį rankšluostį ar tualetinį popierių), užpilti 

vandens ir klijų (,,Lipalas“) mišiniu ir pamirkius suminkyti ,,tešlą“ iš kurios galėsite 

lipdyti savo pilį. Išdžiūvus galite dekoruoti guašiniais dažais. 

 APLIKAVIMAS. Pilies aplikaciją (piešinio kūrimas iš priklijuotų mažų 

pasirinktos medžiagos gabalėlių) galite kurti iš spalvoto popieriaus, audinio, spalvotos 

lipnios plėvelės, laikraščių ar kt medžiagų. Pabandykite derinti aplikaciją su piešimu ar 

tapyba.  



 PIEŠIMAS IR TAPYBA. Piešimui pasirinkite jums patinkančias piešimo 

priemones: minkštus spalvotus pieštukus (lengvai ir ryškiai piešiančius), aliejines 

kreideles, kreidinę pastelę ar flomasterius, bei didelį baltą ar spalvotą popieriaus lapą. 

Pabandykite nusipiešę pilį dekoruoti pagal tai, iš kokų medžiagų ji pastatyta. Dekoruokite 

,,akmenėliais“, ,,plytomis“ ir pan. Tapybai rinkitės didelį storą baltą ar spalvotą 

popieriaus lapą, o gal tapeto ar storo vyniojamojo  popieriaus atraižą ir guašinius dažus. 

Šiai tapybai ieškokite plataus teptuko storais šiurkščiais šereliais, įvairių daiktelių 

atspaudams. O gal tapysite pirštukais? Tapykite, o kol dažai neišdžiūvę – raižykite 

teptuko koteliu ar kt įrankiais: senomis šukomis, šaukšteliu ir kitais daiktais. 

 LAUKO STATYBA IR LIPDYMAS. Smagu pilį statyti lauke iš sniego. 

Mažos sniego gniūžtelės gali būti lyg būsimos pilies akmenys, kuriuos sudėję eilutėmis 

vieną ant kito, pastatysite savo pilį. Kastuvėliu dailiai išskaptuokite pilies langelius, 

bokštelius, vartelius. Sniego pilį galima ir nuspalvinti į purkštuvą pripylus nuspalvinto 

vandens. 

 

Visiems aktyviems kūrėjams linkiu kūrybiškos savaitės ir geros 

nuotaikos!  

Jūsų kurtų Lietuvos pilių nuotraukų lauksime  
iki vasario 14 d. 

(nuotraukas kelkite į šio laiško komentarus) 
 

 

 

NUORODOS temai ,,Lietuvos pilys“: 

 

Padavimai apie pilis 

 
https://www.vaikams.lt/padavimai/padavimai-apie-pilis/?list_filter_order=2 

 

 

Video filmukai vaikams. Piešimo pamokėlės  

 
1. ,,Hey Hey Piešiniai PILIS Kaip nupiešti didelę pilį. Beveik Trakų pilis“. 

https://youtu.be/w1lfhLaf64Q 

2. ,,Hey Hey Piešiniai GEDIMINO PILIS Kaip  nupiešti Vilniaus Gedimino pilį su 

Lietuvos vėliava trispalve“. 

https://youtu.be/4EUoc6UJfko 

 

 

Lietuvos pilys vaikų kūryboje  

 
https://slaptai.lt/wp-content/uploads/photo-gallery/zalgir-

dublis/Trak%C5%B3_pilies_maketas.jpg 

https://www.vaikams.lt/padavimai/padavimai-apie-pilis/?list_filter_order=2
https://youtu.be/w1lfhLaf64Q
https://youtu.be/4EUoc6UJfko
https://slaptai.lt/wp-content/uploads/photo-gallery/zalgir-dublis/Trak%C5%B3_pilies_maketas.jpg
https://slaptai.lt/wp-content/uploads/photo-gallery/zalgir-dublis/Trak%C5%B3_pilies_maketas.jpg


 

https://klaipeda.diena.lt/sites/default/files/styles/940x000/public/sites/default/files/test/65

2__08023ad3c5d44.jpg?itok=n4dga9i1 

 

https://klaipeda.diena.lt/sites/default/files/styles/800x600/public/sites/default/files/test/65

2__07605dc08a4a7.jpg?itok=A6wilXWf 

 

https://mamosdienorastis.lt/admin/spaw2/uploads/images/Lavinimas/piliss.JPG 

 

https://dirbumama.lt/wp-content/uploads/2017/03/gedimino-pilis.jpg 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/OsKeUj5PyrppnXG1S8b4E2_ZTC4yUcYFFC9

FHA9DDidYIKqSE9O0QZQSyPFagLMBoHWh8Okv0rtlFKVSkbnm5Z8v6rL5BImP4r

gxgup1hEfRArIvANyc0tQULNEUpLUHg3bqrs2csb4YWc6xtso 

 

https://v1.valdovurumai.lt/Bylos/Iliustracijos/Naujienos/Stepono%20Batoro%20pilies%2

0rekonstrukcijos%20maketas.jpg 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/nf4CTUwwNx2mXLQ5YomZM_o21f2Qznob

QbRhJUDgxunL3Goq1iS4gxoBvlsC7-wh6XHes35rinowLNC2GnjE9VoxOCGI-

LXdc8IFSX1HKuQ7WNR5-fisOhYMl2O5QHw-AZStKZU3IUVmcQ53uH4 

 

https://klaipeda.diena.lt/sites/default/files/styles/940x000/public/sites/default/files/test/652__08023ad3c5d44.jpg?itok=n4dga9i1
https://klaipeda.diena.lt/sites/default/files/styles/940x000/public/sites/default/files/test/652__08023ad3c5d44.jpg?itok=n4dga9i1
https://klaipeda.diena.lt/sites/default/files/styles/800x600/public/sites/default/files/test/652__07605dc08a4a7.jpg?itok=A6wilXWf
https://klaipeda.diena.lt/sites/default/files/styles/800x600/public/sites/default/files/test/652__07605dc08a4a7.jpg?itok=A6wilXWf
https://mamosdienorastis.lt/admin/spaw2/uploads/images/Lavinimas/piliss.JPG
https://dirbumama.lt/wp-content/uploads/2017/03/gedimino-pilis.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/OsKeUj5PyrppnXG1S8b4E2_ZTC4yUcYFFC9FHA9DDidYIKqSE9O0QZQSyPFagLMBoHWh8Okv0rtlFKVSkbnm5Z8v6rL5BImP4rgxgup1hEfRArIvANyc0tQULNEUpLUHg3bqrs2csb4YWc6xtso
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/OsKeUj5PyrppnXG1S8b4E2_ZTC4yUcYFFC9FHA9DDidYIKqSE9O0QZQSyPFagLMBoHWh8Okv0rtlFKVSkbnm5Z8v6rL5BImP4rgxgup1hEfRArIvANyc0tQULNEUpLUHg3bqrs2csb4YWc6xtso
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/OsKeUj5PyrppnXG1S8b4E2_ZTC4yUcYFFC9FHA9DDidYIKqSE9O0QZQSyPFagLMBoHWh8Okv0rtlFKVSkbnm5Z8v6rL5BImP4rgxgup1hEfRArIvANyc0tQULNEUpLUHg3bqrs2csb4YWc6xtso
https://v1.valdovurumai.lt/Bylos/Iliustracijos/Naujienos/Stepono%20Batoro%20pilies%20rekonstrukcijos%20maketas.jpg
https://v1.valdovurumai.lt/Bylos/Iliustracijos/Naujienos/Stepono%20Batoro%20pilies%20rekonstrukcijos%20maketas.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/nf4CTUwwNx2mXLQ5YomZM_o21f2QznobQbRhJUDgxunL3Goq1iS4gxoBvlsC7-wh6XHes35rinowLNC2GnjE9VoxOCGI-LXdc8IFSX1HKuQ7WNR5-fisOhYMl2O5QHw-AZStKZU3IUVmcQ53uH4
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/nf4CTUwwNx2mXLQ5YomZM_o21f2QznobQbRhJUDgxunL3Goq1iS4gxoBvlsC7-wh6XHes35rinowLNC2GnjE9VoxOCGI-LXdc8IFSX1HKuQ7WNR5-fisOhYMl2O5QHw-AZStKZU3IUVmcQ53uH4
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/nf4CTUwwNx2mXLQ5YomZM_o21f2QznobQbRhJUDgxunL3Goq1iS4gxoBvlsC7-wh6XHes35rinowLNC2GnjE9VoxOCGI-LXdc8IFSX1HKuQ7WNR5-fisOhYMl2O5QHw-AZStKZU3IUVmcQ53uH4

