„JAUNŲJŲ DAILININKŲ“ VEIKLA 2013-2014 M. M.
Neformaliojo vaikų švietimo „Jaunieji dailininkai“ programa buvo skirta 5-8 ir I-IV
gimnazijos klasių mokiniams, kurie norėjo susipažinti su naujomis ir rečiau naudojamomis dailės
pamokose medžiagomis ir technikomis. Nors mokiniai skirtingo amžiaus, skirtingos patirties ir
gebėjimų, programos esmė - vaikų saviraiškos skatinimas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių
tobulinimas, meninės intuicijos, vaizduotės ir intelekto lavinimas.
Neformaliojo ugdymo „Jaunieji dailininkai“ tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams prasmingai
reikštis, realizuoti savo kūrybinius polinkius, suvokti turtingą praeities ir dabarties meninės ir
estetinės raiškos pasaulį, aktyviai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės kultūriniame gyvenime,
grožiu praturtinti savo gyvenimą.
Manau, svarbiausia - sudaryti sąlygas patirti meninius, estetinius išgyvenimus. Ugdyti
mokinio asmenybę, puoselėti jo humanistinių vertybių sistemą. Puoselėti komunikacinę ugdymo
kryptį. Taikyti aktyviojo ugdymo metodus: grupinį darbą, improvizacijos elementus, dalijimąsi
patirtimi ir atradimais, darbo rezultatų pateikimą ir pristatymą, darbą kompiuteriu bei kitomis
technologijomis, projektinį darbą ir kt.
Veiklos turinys:
Dekoratyviniai darbai. Pasirinktos ar duotos plokštumos dekoravimas stilizuotomis, puošybos
gamtinėmis formomis, įvairių buities daiktų puošimas, pagražinimas, mokyklos interjero puošimas.
Piešimas ir tapyba iš natūros ir iš atminties. Iš atminties piešiami ir tapomi dažnai matyti daiktai be
jokio pasiruošimo, aiškinimo arba stebėjimo. Piešimas ir tapyba iš natūros- tikslus vaizduojamųjų
daiktų, formų, spalvų perteikimas.
Teminis piešimas. Vaizduojami paskiri daiktai, figūros, kurios sudaro siužetą.
Konkursiniai darbai.
Pleneras. Piešimas ir tapyba gamtoje.
Šiuos neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankę mokiniai, manau, patyrė meninius ir estetinius
išgyvenimus, sužinojo ir patys išbandė jiems naujas technikas ir medžiagas, susidarė tvirtesnę
meninių vertybių sistemą, tapo kompetentingesni vertindami savo ir draugų kūrybą, išsiugdė
stipresnius ryšius su bendruomenės gyvenimu.
Išsiųsti darbai į šiuos piešinių konkursus:
„Tavo žvilgsnis“ - verstų tekstų iš užsienio kalbos į lietuvių iliustravimas;
„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“;
„Kazimiero Jauniaus gyvenimas ir veikla“
„Žiemos olimpinės žaidynės“ ;
Konkursų rezultatų dar laukiame.
Dalyvavome rajoninėje dailės olimpiadoje, kur Aušra Tubutytė užėmė III vietą;
Rengėme teminius stendus: „Europos kalbų diena“, „Kalėdiniai sveikinimai“, „Valentino diena“,
„Menų savaitė“, paruošėme vaizdinę stendinę medžiagą Vasario 16 – ajai ir Kovo 11 – ajai
paminėti ir kt.
Surengėme parodą „Kazimierui Jauniui 165“
Gaminome dekoracijas kalėdiniam gimnazijos erdvių papuošimui; „Šimtadienio“ šventei –
dekoracijos salės scenos papuošimui; kabinamos dekoracijos fojė papuošimui Vasario 16 – ajai ir
Kovo 11 – ajai pažymėti, menų projektinės dienos metu kūrėme kolektyvinius darbus: 5-8 kl.
nutapė akrilu ant drobės paveikslą „Medis“, I –III gimnazinės klasės – natiurmortą.
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