
Meninio ugdymo ypatumai ikimokykliniame amžiuje 

 

Ikimokyklinis amžius labai svarbus periodas, kuomet formuojasi vaiko asmenybė, 

moralinės, dorovinės nuostatos. Jau nuo pat pirmųjų gyvenimo akimirkų žmogus susiduria ne tik su 

materialia aplinka, bet ir su vidinio pasaulio dvasinių vertybių sistema, jos suvokimu. Taip 

prasideda ilgas ir nepertraukiamas bendrosios kultūros pažinimo ir jos perdavimo t.y individualus 

kultūros brandos procesas. Realizuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų individualios kultūros 

brandos proceso programas, pagrindinis vaidmuo tenka menui.  

Menas tai ne įrankis išsiugdyti tam tikrus įgūdžius, tai galinga saviraiškos priemonė. 

Meninis ugdymas susijęs ne tik su visuminiu estetinio suvokimo ugdymo socialinėmis – 

kultūrinėmis pasekmėmis, bet ir su vaiko protinių galių visuminio estetinio suvokimo ugdymu. 

Vaikų meninis ugdymas pasižymi veiklos įvairove: muzika, daile, šokiu, teatru. Meninis ugdymas 

svarbus ikimokykliniame amžiuje. Su meninio ugdymo sritimis vaikas dažniausiai susiduria savo 

aplinkoje.  

F. Schilleris vienas iš pirmųjų savo veikale „Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą“ 

teigė, kad menas reikalingas visiems ir jis galįs visuomenei atnešti harmoniją, nes atneša ją 

kiekvienam žmogui. Meninis ugdymas turėtų būti vienoje gretoje su mokslu. 

Meninio ugdymo koncepcijoje teigiama, kad meninis ugdymas – ugdomoji veikla 

padedanti asmeniui įgyti žinių, gebėjimų išsiugdyti vertybines nuostatas, būtinas meno vertybių 

kūrybai ir efektyviam jų vartojimui. Bendrasis vaikų meninis ugdymas padeda suvokti kas mes 

esame ir kokia mūsų būties esmė, ugdo jautrumą etninėms kultūros vertybėms. 

Meninė veikla – universali vaiko visuminio ugdymo priemonė. Subtiliai auklėjant 

menu, galima panaudoti vaikų energijos perteklių ir stimuliuoti jų pusiausvyrą aplinkoje.  

Meninis vaikų ugdymas svarbus ir terapine reikšme. Meno terapijos tikslai labai 

įvairūs. Pripažįstama, kad muzika veikia žmogaus psichiką, mažina įtampą, šalina pyktį, agresiją. 

Psichoanalitikų nuomone, muzikos garsai gali sureguliuoti net giliai paslėptus psichikos sutrikimus, 

padeda nugalėti nerimą, gydo mikčiojimą, galvos skausmus, nemigą ir šizofreniją.  

Leipcigo universiteto nervų ligų klinikoje dažnai gydoma dainavimu. Kitur daugiau 

propaguoja šokio terapiją, pagal simfoninę muziką improvizuojama, bandoma atlikti įvairius 

judesius.  

Kūrybiškas meno integralumas optimaliai veikia fizinį ir psichinį vystymąsi.  

Taigi, meninio ugdymo įvairovė padės vaikams ankstyvame amžiuje pažinti savo menines 

galimybes atrasti tą meno šaką, kuri labiausiai tenkins jų interesus, saviraišką. 

 

 



Meninio ugdymo sritys 

 

1) Dailė – plastinio meno šaka; tai vaikų gyvenimo sritis, kur kiekvienas gali atrasti tik jam vienam 

tuo metu itin svarbų savęs išreiškimo būdą be žodžių.  

Vaikų raiška muzika 

2) Muzika – garsų menas, specifinė tautos kultūros dalis, kur sukaupta kilniausi žmonių jausmai, 

mintys, nuostatos, fantazija. Bendrose ikimokyklinėse sistemose muzika, muzikinė vaikų veikla 

traktuojama kaip priemonė įvairiapusiam ugdymui. Muzikinė vaiko veikla – aktyvus specifinis 

vaiko santykis su muzika, skatinantis tam tikrus vidinius procesus.  

Muzika kaip ir kitos meno rūšys atspindi realų pasaulį. Ji padeda išreikšti žmonių išgyvenimus, 

tarpusavio santykius.  

Meninis judesys ikimokykliniame amžiuje 

3) Šokis – vienas iš meno šakų padedantis visapusiškai ugdyti ir lavinti vaikus, kelti bendrąją 

kultūrą, žadinti ir lavinti estetinius poreikius. Šokis ikimokykliniame amžiuje reikšminga 

priemonė įtraukti vaikus į šokio mokymo procesą, gerinti jų pasiekimus bei tenkinti prigimtinį 

poreikį judėti. Kartu su kitomis meno šakomis šokis padeda išsiugdyti svarbiausius gebėjimus: 

kūrybiškumą, gebėjimą bendrauti. Ikimokykliniu laikotarpiu vaikui labai aktuali judėjimu, 

žaidimais, rateliais, šokiais grindžiama veikla. Ji apima ne tik judesius, jų atlikimą, bet ir 

prasmę. Kryptingas meninis ugdymas atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus ir galimybes, 

padeda atsiskleisti vaikų poreikiams, pomėgiams, gabumams; visos meninio ugdymo sritys 

vienodai svarbios vaiko asmenybės brendimui.  

Tikslinga ikimokyklinėje įstaigoje dirbantiems pedagogams susipažinti su meninio ugdymo 

teorijomis ir tyrimais. 
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