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Meditacinis piešimas  „Svajoju spalvomis...“



„Kūrybiškas žmogus mato pasaulį kitaip – kaip vietą,

kupiną stebuklų, atradimų ir nuostabių galimybių!“

(Osho)



STIKLO KAMUOLIUKŲ STEBUKLAS...



PRIEMONĖS

Akriliniai dažai Spalvoti stiklo kamuoliukai

Metalinis indas A4 piešimo lapas



Meditacija prieš svajojimą spalvomis...



STIKLO KAMUOLIUKŲ STEBUKLAS...



STIKLO KAMUOLIUKŲ STEBUKLAS...



Šio piešimo esmė - paprastumas. Stiklinių stiklo rutuliukų
„ b u m s ė j i m a s “ v e i k i a r a m i n a m a i , p a d e d a s u s i k a u p t i ,
atsijungti nuo aplinkos dirgiklių ir tiesiog užburia vaikus...



Meditacinis piešimas moko vaikus būti „čia ir dabar” ir mėgautis
piešimo procesu. Proceso metu vaikai gali svajoti, lavėja jų
vaizduotė, pasiekiama visiškos ramybės ir susikaupimo būseną,
p a g e r ė j a a k i ų i r r a n k o s k o o r d i n a c i j a



STIKLO KAMUOLIUKŲ STEBUKLAS...



STIKLO KAMUOLIUKŲ STEBUKLAS...



STIKLO KAMUOLIUKŲ STEBUKLAS...



EBRU (TAPYBOS ANT VANDENS) MAGIJA

Tai piešimas metaliniame inde ant
sutirštinto jūros dumbliais ir
žolelėmis vandens. Dažų teptuku
ištaškomas fonas, o specialiomis
l azde lėmis formuojami patys
įvairiausi ir spalvingiausi ornamentai,
o šie vaikų meno kūrinys nuo vandens
paviršiaus perkeliami ant paprasto
piešimo popieriaus lapo. Piešimui
naudojami vis iškai natūralūs,
d r a u g i š k i a p l i n k a i d a ž a i .



PRIEMONĖS

Gamtiniai EBRU dažai, skiediklis, 
tirštiklis, teptukai, lazdelės

Metalinis indas

A4 piešimo lapas

Popieriniai rankšluosčiai



• Tai kvėpavimo ir atsipalaidavimo minutėlė...

• Kadangi vaikai kupini energijos, entuziastingai 
juda, jiems sunku ilgai išbūti vienoje padėtyje, 
tai vaikų joga šiek tiek kitokia.

• Jogos metu vaikai bando koncentruotis į savo 
pojūčius, būti „čia ir dabar“, bent minutėlei 
stabtelėti. Veiklos metu įtempiamas ir 
atpalaiduojamas fizinis kūnas, nurimsta 
įsiaudrinę mintys, jausmai, emocijos... 

• Geras dalykas, kad joga gali vykti bet kurioje 
erdvėje.

JOGA prieš svajojimą spalvomis...



EBRU (TAPYBOS ANT VANDENS) MAGIJA

Ši tapyba ant vandens:

• ramina vaikų mintis,
• išlaisvina jausmus, 
• skatina kūrybiškumą, 
• gerina emocinę ir fizinę 

sveikatą,
• atpalaiduoja...

Piešimas ant vandens lavina 
vaikų susitelkimą ir ugdo 
pasitikėjimą savimi.



EBRU (TAPYBOS ANT VANDENS) MAGIJA

EBRU menas, kaip terapinė 
ir ugdomoji priemonė, 
taikoma ir neformaliojo 
vaikų švietimo, gydymo 
įstaigose, reabilitacijos 
projektuose, gyvose 
meninės saviraiškos 
studijose, socialiniuose 
projektuose.

Tai tiesiog neišdildomi 
įspūdžiai!



EBRU (TAPYBOS ANT VANDENS) MAGIJA



DAILININKAS, VARDU BALIONĖLIS...

PRIEMONĖS

Balionėlis

Guašas, teptukai

Piešimo lapas

Talpesnis indelis



DAILININKAS, VARDU BALIONĖLIS...



DAILININKAS, VARDU BALIONĖLIS...



• Būtent tapymo proceso metu 

tobulinami vaiko kūrybiškumo ir 

pažinimo įgūdžiai, kurie susiję su 

vaiko psichologija.

• O pats eksperimentavimas spalvomis 

yra vienas iš būdų vaikams išreikšti 

savo emocijas ir nuotaiką.

• Balionėlio - dailininko raštai lape paliko 

vaikams didžiulį įspūdį!

DAILININKAS, VARDU BALIONĖLIS...



SMĖLIO GRŪDELIO ISTORIJA...

• Tai smėlio grūdelių magija pasireikšti 
vaikų kūrybiškumui, fantazijai ir 
patiems netikėčiausiems paveikslams!

• Piešimas su spalvotu smėliu taip pat 
turi teigiamą poveikį nervų sistemai, 
padeda atsikratyti nerimo, mažina 
nerimą ir baimę. 

• Teigiamai veikia motorikos funkcijas

• Birūs smėlio grūdeliai leidžia 
atsipalaiduoti ir mėgautis procesu.



PRIEMONĖS



SMĖLIO GRŪDELIO ISTORIJA...



SMĖLIO GRŪDELIO ISTORIJA...



SMĖLIO GRŪDELIO ISTORIJA...



SMĖLIO GRŪDELIO ISTORIJA...



DINOZAURŲ ŽEMĖ...



DINOZAURŲ ŽEMĖ...



DINOZAURŲ ŽEMĖ...



3D rašiklio rinkinys Lentelė plastilinui



3D PIEŠIMAS

Kurdamas 3D piešinius 

vaikas mokosi 

vaizduojamojo meno, 

lavina vaizduotę, 

smulkiąją rankų 

motoriką ir tiesiog 

gerai praleidžia laiką!



FRAKTALŲ PIEŠIMAS

Tai magiškas kelias į save 
per spalvas ir formas....

Norint piešti fraktalinius
piešinius gebėjimų nereikia - svarbu tik 
mokėti laikyti pieštuką rankoje.

Piešime užsimerkę.

Tai magiškas būdas sužinoti daugiau apie 
SAVE  ir pažinti per spalvas VAIKUS! 

http://thetd4you.blogspot.com/2018/06/fraktalai-piesk-ir-
suzinok-apie-save.html

http://thetd4you.blogspot.com/2018/06/fraktalai-piesk-ir-suzinok-apie-save.html


FRAKTALŲ PIEŠIMAS



STEAM‘ ukų laborotorija



Marijampolės regioninis STEAM atviros prieigos centras

• Sukurti STEAM mokslinių tyrimų ir 
techninės kūrybos mokomąsias 
aplinkas, kurios būtų aprūpintos 
šiuolaikinėmis technologijomis ir būtų 
viešai prieinamos

• Ugdyti mokinių kompetencijas, gerinti 
pasiekimus ir stiprinti praktinius 
gebėjimus STEAM mokslų srityse.



Standartizuota gamtamokslinė laboratorija



Standartizuota gamtamokslinė laboratorija



Standartizuota gamtamokslinė laboratorija

Net ir pasitelkę cheminius elementus, galima nupiešti originaliausius 
piešinius!



Standartizuota gamtamokslinė laboratorija

https://marko.lt/marijampoles-regiono-steam-centras/

https://marko.lt/marijampoles-regiono-steam-centras/


SPALVOTOS DIENELĖS!

Mėlyna diena!



SPALVOTOS DIENELĖS!

Mėlyna diena!



SPALVOTOS DIENELĖS!

Žalia diena!



• Piešimo metu lavinama vaiko smulkioji motorika. Spalvinimo 
veiksmas reikalauja kruopštumo ir atidumo bei tikslių rankos 
judesių, kurių metu yra lavinami pirštų raumenys ir riešo 
koordinacija.

• Rankų miklumas bei gebėjimas sutelkti dėmesį į detales padeda 
vaikui greičiau išmokti rašyti tiek spausdintinėmis, tiek 
rašytinėmis raidėmis.

• Tobulėja rankos ir akies koordinacija. Ši koordinacija jungia regos 
ir motorinius sugebėjimus ir pasireiškia integruojant vizualią 
informaciją,– spalvinant.

• Piešimas yra vienas iš būdų vaikams išreikšti savo emocijas ir 
nuotaiką.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


