
MENINĖ KOMPETENCIJA 

 

 Meninė kompetencija sietina su grožio pastebėjimu ir pajutimu, su menine kūryba kaip raiškos 

priemone, su laisve ir gebėjimu kurti ir išgyventi kūrybos džiaugsmą.  

 Siektina, kad vaikas:  

  noriai kauptų potyrius ir įspūdžius; 

  būtų drąsus įgyvendindamas savo kūrybinius sumanymus, improvizuodamas;  

  noriai taikytų įvairius meninės raiškos būdus; 

  savarankiškai ar mokytojo padedamas ieškotų ir naudotų įvairias priemones, kurios padėtų 

įgyvendinti jo kūrybinius sumanymus.  

 

Dailė ir kitos vaizduojamojo meno rūšys: 

 Dailės patirtis kaupiama grupės patalpoje, gamtoje bei žmogaus sukurtame pasaulyje; 

 Vaikai noriai išgyvena kūrybos džiaugsmą, pasitenkinimą; 

  Norėti laisvai, spontaniškai, pasitikint savimi naudotis dailės priemonėmis, reikšti savo 

nuotaiką, idėjas, mintis;  

 Geranoriškai vertina savo ir kitų kūrybą, dalinasi įspūdžiais; 

  Norėti gyventi estetiškoje ir tvarkingoje aplinkoje;  

  Norėti baigti pradėtus darbus, taupiai naudoti turimus išteklius, rūpintis savo saugumu. 

Muzika: 

 Įžvelgti grožį aplinkos, gamtos garsuose, muzikos kūriniuose; 

 Norėti laisvai, spontaniškai, muzikinės raiškos priemonėmis reikšti savo nuotaiką, idėjas, 

mintis; 

 Tyrinėti ir naudoti įvairius garso išgavimo būdus; 

 Norėti muzikuoti pačių pasigamintais muzikos instrumentais; 

 Norėti išsiugdyti gerą muzikinį skonį; 



 Pagarbiai vertinti tradicinę savo ir kitų kraštų muziką; 

 Norėti improvizuoti, komponuoti, kurti; 

 Norėti pažinti muzikos nuotaiką, kalbą; 

 Palankiai vertinti savo ir kitų muzikinę kūrybą, spontaniškai dalytis meniniais įspūdžiais; 

 Pagarbiai ir atsargiai elgtis su muzikos instrumentais. 

Šokis: 

 Domėtis judėjimu, judesiu, šokiu, siekti įgyti daugiau judėjimo, šokio patirties; 

 Norėti judesiu išreikšti nuotaikas, mintis, jausmus; 

 Palankiai vertinti savo ir kitų šokio bandymus, dalytis įspūdžiais; 

 Norėti judėti grakščiai, patraukliai; 

 Stengtis kultūringai judėti, pagarbiai ir atsargiai šokti, deramai elgtis renginiuose. 

Vaidyba: 

 Norėti išgyventi kūrybos džiaugsmą, pasitenkinimą; 

 Domėtis vaidyba, siekti įgyti vaidybinės patirties;  

 Norėti laisvai ir išraiškingai vaidinti; 

 Stengtis nebijoti viešumos, žiūrovų dėmesio; 

 Palankiai vertinti savo ir kitų vaidybinius bandymus, dalytis įspūdžiais; 

 Atsakingai ruoštis vaidinimams, stengtis būti tvarkingam ir kultūringam. 

Mokytojo vaidmuo: 

 Vadovauja pokalbiui, bet išlieka neutralus, leidžia vaikams patiems daryti išvadas; 

 Siūlo veiklą dominančią kiekvieną vaiką; 

 Parodo įvairius raiškos būdus; 

 Skatina vaikus pasakoti įspūdžius; 

 Sudaro sąlygas matyti, suvokti, lyginti, klausyti, išgirsti; 

 Parodo kaip saugiai, taupiai ir tvarkingai naudotis įvairiais dailės, muzikos ir kt. reikmenimis. 



,,Mes nemokinam, mes tik padedam suprasti, ką jie turi savo viduje” 
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