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KĖDAINIŲ DAILĖS MOKYKLOS 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO  

TAPYBOS UGDYMO PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Programos teikėjas – Kėdainių dailės mokykla (toliau – Mokykla).  

2. Informacija apie Mokyklą:  

Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191015575.  

Mokyklos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.  

Mokyklos buveinė – Paeismilgio g. 12 a, 57247 Kėdainiai, tel.(8 347) 55 467, elektroninis 

paštas – kedainiudaile@gmail.com, internetinė svetainė – www.daile.kedainiai.lm.lt. 

Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokykla. 

3. Programos pavadinimas – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tapybos ugdymo programa 

(toliau – Programa). 

4. Programos mokymas: 

4.1. mokymosi trukmė 1–3 metai; 

4.2. skiriamos 2 valandos per savaitę; 

4.3. mokomasi grupėje, vidutinis skaičius – 10 mokinių; 

4.4. užsiėmimai vyksta klasėse, gamtoje, muziejuose, galerijose ir kt.; 

4.5. mokoma individualizuotai, lanksčiai pritaikant kūrybines užduotis, laiduojančias 

mokinio gebėjimų plėtotę; 

4.6. pamokų metu derinamas teorinių žinių įsisavinimas su praktinių įgūdžių formavimu. 

Taikomi mokymo metodai – stebėjimas, fiksavimas, medžiagos ir technologijos įvaldymas, 

analizavimas, interpretavimas, eksperimentas, (įsi)vertinimas, aptarimas.  

5. Dalyvių amžius – nuo 18 metų. Programos dalyvių priėmimas vykdomas pagal Mokyklos 

nustatytą tvarką.  

6. Programa gali būti pritaikyta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų. 

7. Programai įgyvendinanti Mokykla turi ugdymo bazę praktiniam ir teoriniam mokymui bei 

ekspozicines erdves. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

8. Programos tikslas – nuosekliai ir sistemiškai plėtoti tapybos žinias, gebėjimus, įgūdžius, 

tenkinti individualios kūrybos poreikius. Suteikti galimybę savarankiškai įgyvendinti kūrybines 
idėjas, naudoti kūryboje įvairius išraiškos būdus bei technologijas, skatinti norą ir gebėjimą dirbti 

individualiai – atrasti savyje kūrėją.  
8. Programos uždaviniai:  
8.1. suteikti žinių apie tapybos medžiagų bei priemonių technines ir tapybos plastinės 

kalbos galimybes, jų panaudojimo įvairovę;  
8.2. formuoti įgūdžius ir gebėjimą naudotis įvairių dailės sričių meninės raiškos 

priemonėmis, išbandant įvairias dailės technikas ir technologijas;  
8.3. padėti analizuoti, suvokti, vertinti, interpretuoti vaizduojamą objektą spalviniu – 
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tapybiniu požiūriu, kūrybiškai naudoti tapybos plastinės kalbos elementus; 

8.4. supažindinti su Lietuvos ir pasaulio kultūriniu paveldu bei šiuolaikiniais meniniais 

reiškiniais, ugdant gebėjimus analizuoti, interpretuoti, vertinti kūrybos rezultatus; 

8.5. formuoti kūrybiškumą bei individualų požiūrį;  

8.6. ugdyti bendrąsias (estetines), dalykines-profesines (odos meno ir amato), socialines 

(darbas grupėje) kompetencijas.  

9. Tapybą sudaro šios veiklos sritys: 

9.1. žinių apie tapybos medžiagų ir priemonių technines galimybes bei tapybos plastinės 

kalbos elementus įgijimas bei taikymas praktikoje; 

9.2. spalvų ir spalvinių derinių suvokimo, gebėjimo juos perteikti ir tikslingai naudoti 

ugdymas; 

9.3. nuoseklus tapymo įgūdžių formavimas; 

9.4. kūrybiškumo ir individualaus požiūrio ugdymas. 

10. Programos turinys, veiklos apibūdinimas, metodai ir ugdomos kompetencijos: 

 

Eil. 

Nr. 

Turinio dalis Veiklos apibūdinimas Metodai Ugdomos 

kompetencijos 

Trukmė 

(val.) 

1. Tapyba - 

vaizduojamojo 

meno šaka. 

Pokalbis apie 

tapybą. Raiškos 

priemonės,  

medžiagos, jų 

naudojimo 

galimybės. 

Supažindinti mokinius 

su tapyba, jos raiškos 

priemonėmis ir 

medžiagomis, jų  

savybėmis ir 

galimybėmis Meninės 

raiškos priemonės. 

Tyrinėjamos įvairios 

tapybos technikos 

(guašas, akvarelė, 

mišrios tapybos 

technikos, koliažas), 

maišomos spalvos, 

tapoma grynomis 

spalvomis, tapoma 

įvairiais potėpiais 

(naudojami skirtingo 

dydžio teptukai), 

naudojamos pagalbinės 

priemonės (mentelės, 

kempinėlės, tapoma 

pirštais). 

Pokalbis,  

pavyzdžių 

demonstravimas. 

Mokėjimo 

mokytis ir 

pažinimo 

kompetencijos. 

6 

2. Techninės spalvų 

maišymo, tapymo 

pratybos. 

Pagrindinės ir 

išvestinės 

spalvos. Šiltos, 

šaltos spalvos. 

Kontrastas. 

Tapybinis 

įspūdis, etiudas. 

Suteikti spalvų teorijos 

pagrindus, supažindinti 

su spektrinį ratą 

sudarančiomis 

pagrindinėmis ir 

išvestinėmis spalvomis; 

šiltomis ir šaltomis 

spalvomis. 

Pokalbis, 

pavyzdžių 

demonstravimas, 

individualus ir 

savarankiškas 

darbas. 

Asmeninės, 

socialinės ir 

pažinimo 

kompetencijos. 

8 

3. Aplinkos 

stebėjimas ir 

tapymas, kuriant 

Aplinkinio pasaulio 

stebėjimas ir aptarimas, 

reiškinių, formų, spalvų 

Pokalbis, 

pavyzdžių 

demonstravimas, 

Aktyviai ir 

kūrybingai 

veikti,  

34 



erdvės iliuziją 

(arčiau, toliau). 

Pamokų ciklas –

gamtos reiškinių 

vaizdavimas, 

peizažas, 

figūrinės 

kompozicijos, 

aplinkinio 

pasaulio 

elementai, 

fantazijų ir 

pasakų pasaulis,  

lietuvių liaudies 

mitologija. 

Interjeras. 

perteikimas. 

Pagrindinės, antrinės, 

šviesios, tamsios, šiltos 

ir šaltos spalvos. 

individualus ir 

savarankiškas 

darbas. 

gebėti 

meninėmis 

priemonėmis 

inicijuoti idėjų 

įgyvendinimą,  

perteikti 

vaizduojamų 

objektų ir 

reiškinių 

nuotaiką. 

4. Natiurmorto 

studija: spalva 

(šiltos ir šaltos 

spalvos), šviesa, 

forma, erdvė, 

kontrastas, 

proporcija. 

Nesudėtingų 

daiktų 

natiurmortas, 

panaudojant 

buities daiktus, 

paukščio 

iškamša,  gipsinė, 

medinė, metalinė, 

stiklinė detalė. 

Tikrovės formų 

studijavimas. 

Natiurmorto studijose 

supažindinti mokinius 

su natiurmorto tapymo 

metodika, išmokyti 

perteikti natiurmorto 

šviesotamsą, daiktų 

formą ir erdvę. Gebėti 

atlikti natiurmorto 

plastinę interpretaciją,  

suderinti realistinį 

vaizdą ir emocinę 

raišką, kūrybiškai 

interpretuoti pasirinktą 

temą. 

Individualus ir 

savarankiškas 

darbas. 

Gebėti matyti 

perteikti daikto 

tūrį, formą, 

proporcijas, 

šviesotamsą. 

Asmeninės, 

pažinimo ir 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos. 

20 

5.  Sudėtingo 

natiurmorto 

studija: daiktų 

formos, 

konstrukcijos 

ieškojimas. 

Medžiagiškumo, 

spalvinių 

santykių, kolorito 

perteikimas. 

Atlikti  

natiurmortus 

įvairiais tapybos 

stiliais ir 

kryptimis. 

Gebėti 

kūrybiškai interpretuoti 

pasirinktą temą, 

atkreipiant dėmesį į 

formą, proporcijas, 

šviesą ir šešėlius, toną, 

faktūrą, šiltas ir šaltas 

spalvas. Koloritą, 

erdviškumą ir 

emocionalumą. 

 

Pokalbis, 

diskusija, 

individualus 

darbas. 

 

Asmeninės, 

pažinimo ir 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos. 

14 

6. Tapybos stiliai ir 

kryptys. 

 

Pažintis su 

vaizduojamojo meno ir 

tapybos stiliais ir 

tendencijomis: 

realizmas, kubizmas, 

Pokalbis,  

pavyzdžių 

demonstravimas 

Asmeninės, 

pažinimo 

kompetencijos. 

6 



abstrakcionizmas, 

futurizmas, 

ekspresionizmas 

7. Koloritas. 

Skirtingų koloritų 

tapybinės 

kompozicijos. 

Šviesotamsos 

reikšmė tapyboje. 

Spalvų tarpusavio 

sąveikos aptarimas. 

Formos modeliavimo 

šviesos ir šešėlio 

pagalba  aptarimas. 

Paskaita, 

diskusija, 

pavyzdžių 

demonstravimas. 

Žinoti 

žmogaus veido 

proporcijas bei 

konstrukciją, 

klausti ir 

ieškoti 

atsakymų, 

plėsti akiratį. 

6 

8. Komponavimo 

būdai, Tapybines 

kompozicijos 

kūrimas, 

naudojant 

skirtingus 

elementus 

Įvairių komponavimo 

būdų pristatymas, 

pateikiant darbų 

pavyzdžius, skaidres, 

reprodukcijas, tapybos 

technikų, priemonių ir 

jų įvairovės pritaikymas 

ir panaudojimas, 

kuriant kompoziciją 

 

Paskaita 

diskusija, 

pavyzdžių 

demonstravimas, 

savarankiškas 

darbas. 

Žinoti dailės 

kūrinio kūrimo 

principus 

išsakyti mintis, 

Daryti išvadas, 

vertinti 

mokymosi 

pažangą, 

kryptingai 

siekti tikslų, 

aktyviai ir 

kūrybingai 

veikti, 

gebėti taikyti 

komponavimo 

principus 

kūrybiniame 

darbe. 

numatyti 

tolesnius 

žingsnius 

20 

9. Portretas, 

autoportretas. 

Pirminių žinių apie 

žmogaus veido 

proporcijas ir spalvų 

suteikimas. 

Paskaita, 

diskusija, 

savarankiškas 

darbas. 

Žinoti 

žmogaus veido 

proporcijas bei 

konstrukciją, 

klausti ir 

ieškoti 

atsakymų, 

plėsti akiratį. 

20 

10. Žmogaus kūno 

proporcijos, 

žmogaus figūros 

etiudai. 

 

 

Figūrinė 

kompozicija 

Pirminių žinių apie 

žmogaus figūros 

proporcijas suteikimas, 

žmogaus judesio 

perteikimas 

 

Žmogaus figūros 

vaizdavimas, atliekant 

teminę kompoziciją. 

Eskizavimas, 

komponavimo 

paieškos. 

Savarankiškas 

darbas, diskusija, 

individualus 

darbas. 

Žinoti 

žmogaus 

figūros 

proporcijas, 

bei 

konstrukciją, 

klausti ir 

ieškoti 

atsakymų 

Aktyviai ir 

kūrybingai 

veikti, 

20 



gebėti perteikti 

žmogaus 

figūra. Stebėti, 

vertinti, 

gebėti 

tikslingai 

panaudoti 

plastines ir 

technines 

raiškos 

priemones 

objekto 

charakteristiko

ms atskleisti. 

 

11. Kūrybinė 

užduotis. 

Gyvūnų, žmonių 

tapymas, 

kūrybiškai 

interpretuojant  

pasirinkta tema. 

Tapymo įgūdžių 

formavimas, 

atvaizduojant  

objektus, reiškinius, 

temines kompozicijas. 

Pokalbis, 

savarankiškas ir  

individualus 

darbas. 

Asmeninės, 

pažinimo ir 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos. 

20 

12. Plenerinė tapyba. 

 

Peizažų iš gamtos ir 

kitų kūrybinių darbų 

(fotografija, žemės 

menas) kūrimas, 

pažintis su įdomiomis 

regiono ir Lietuvos 

vietomis. Bendras 

dalyvavimas kitų 

suaugusiųjų studijų 

pleneruose arba Dailės 

akademijos ir kt. 

Kūrybinės 

išvykos, kelionės 

ir parodos 

Asmeninės, 

pažinimo ir 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos 

18 

13. Darbų 

ekspozicijos 

paruošimas 

parodai. 

 

Darbų atrinkimas ir 

paruošimas 

eksponavimui. 

 

 

Savarankiškas 

darbas. 

 

Daryti išvadas, 

vertinti 

mokymosi 

pažangą, 

numatyti 

tolesnius 

žingsnius. 

12 

 

III SKYRIUS 
 PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS 
 

11. Mokinių pasiekimai: 

Nuostatos: suvokti regimąjį bei vaizduotės pasaulį, kaip spalvų ir spalvinių derinių reiškimosi 

erdvę. Pažinti ir skirti tapybos technikas bei gebėti jomis naudotis. Suprasti, analizuoti ir vertinti 

klasikinės bei šiuolaikinės tapybos kūrinius ir procesus, reikšti asmeninę nuomonę apie juos. 

Realizuoti kūrybines idėjas, tinkamai pasirenkant raiškos būdus ir tapybines priemones. Formuoti 

ir tobulinti individualią plastinę kalbą, subjektyvų analitinį ir emocinį santykį su tapybos objektu. 

1. Veiklos sritis – žinių apie tapybos medžiagų ir priemonių technines galimybes bei tapybos 

plastinės kalbos elementus įgijimas bei taikymas praktikoje. 



Esminis gebėjimas: įvaldyti tapybos technikas ir tapymo būdus, įsisavinti pagrindinę tapybos 

plastikos terminiją, naudoti tapybos plastinės raiškos elementus. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

1.1. Įvaldyti skirtingas tapymo medžiagas, 

priemones ir būdus 

1.1.1. Atpažinti ir skirti tapybos technikas; 

1.1.2. pasirinkti tapymui reikalingas medžiagas, 

priemones bei tapymo būdus; 

1.1.3. skirti pagrindinių dažų (akvarelė, guašas, 

akrilas, aliejus,) tapybines ir technologines 

savybes, atskleisti tapymo jais ypatumus ir 

galimybes. 

1.2. Naudoti tapybos plastinės kalbos elementus 1.2.1. Skirti tapybos plastinės raiškos elementus; 

1.2.2. atskleisti jų naudojimo galimybes. 

2. Veiklos sritis – spalvų ir spalvinių derinių suvokimo, gebėjimo juos perteikti ir tikslingai naudoti 

ugdymas. 

Esminis gebėjimas: tikslingai naudoti spalvą ir spalvinius derinius – pagrindinę tapybos išraiškos 

priemonę – vaizduojant natūrą ir kuriant. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

2.1. Naudotis spalvotyros žiniomis tapant. 2.1.1. Naudoti pagrindinius spalvotyros 

terminus: spalvų ratą, spalvų gaublį ir 

achromatinius jo pjūvius, pagrindinių ir 

papildomų spalvų priešpriešas, pagrindinius 

spalvų ir tonų kontrastų bei indukcijos principus, 

spalvų optinio ir mechanino maišymo(si) 

galimybes, skirti šiltų - šaltų spalvų ir atspalvių 

gamas; 

2.1.2. sąmoningai naudotis spalvos teorijos ir 

istorijos žiniomis analizuojant tapybos ar kitą 

kūrinį. 

2.1. Spalvą analizuoti atsietai nuo objekto – 

kaip vizualinę, tapybinę, sąlyginę savybę 

2.1.1. Įvardinti ne daiktines, bet spalvines - 

tapybines natūros savybes; 

2.1.2. apibūdinti spalvinius derinius. 

3. Veiklos 3. Veiklos sritis – nuoseklus tapymo įgūdžių formavimas. 

Esminis gebėjimas: nuosekliai ir kūrybiškai gilinti tapymo įgūdžius. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 

3.1. Tapyti natiurmortą, peizažą, portretą, 

figūrą. 

3.1.1. Įvardinti spalvotyros, tapybos plastikos 

elementų ir kompozicijos taikymo galimybes; 

3.1.2. stebėti ir analizuoti tapomą objektą ar 

objektų grupes. 

3.2. Tapybinėmis priemonėmis vaizduoti 

formą, apimtį, medžiagiškumą, šviesą, erdvę. 

3.2.1. Atpažinti formos, šviesos, erdvės, 

medžiagiškumo perteikimo būdus; 

3.2.2. apibūdinti skirtingų kultūrinių epochų 

tikrovės suvokimo ir vaizdavimo tapybos 

priemonėmis būdus. 

3.3. Perteikti asmeninį (emocinį , loginį ar kt.) 

santykį su tapomu objektu. 

3.3.1. Įvardinti natūros spalvinę nuotaiką; 

3.3.2. apibūdinti vaizduojamo objekto tapybinį 

charakterį. 

4. Veiklos sritis – kūrybiškumo ir individualaus požiūrio ugdymas. 

Esminis gebėjimas: mokėti sąmoningai ir kūrybiškai naudoti ir jungti tarpusavyje tapybinės kalbos 

elementus. 

Gebėjimai Žinios ir supratimas 



4.1. Analizuoti tikrovę ir rasti meninės raiškos 

bei tapymo technikos būdus jai transformuoti į 

tapybos kūrinį. 

4.1.1. Įvardinti koliažo, asambliažo, mišrių ir 

kompiuterinių technikų bei vaizdo kūrimo 

netradicinėmis priemonėmis galimybes; 

4.1.2. pastebėti tapybos plastinės kalbos 

elementus meno kūriniuose. 

4.2. Naudotis spalvotyros bei spalvos istorinės 

raidos žiniomis kuriant individualią spalvinę 

gamą, ieškoti originalių spalvinių derinių bei 

eksperimentuoti spalvų galimybėmis tapant. 

4.2.1. Apibrėžti pagrindinius istorinius spalvos ir 

spalvinių derinių suvokimo etapus; 

4.2.2. įvardinti teorinius, istorinius, socialinius, 

emocinius, dvasinius spalvos sampratos 

aspektus, ir praktinio naudojimo galimybes. 

4.3. Tikslingai jungti, kombinuoti ir 

manipuliuoti pavieniais plastikos elementais bei 

jų grupėmis, gebėti juos kūrybiškai naudoti 

idėjos arba impulso, emocijos įprasminimui. 

4.3.1. Apibūdinti pavienių raiškos priemonių ir 

jų kombinacijų ypatumus ir galimybes; 

4.3.2. atpažinti klasikinės, modernizmo, 

postmodernizmo tapybos plastinės kalbos 

ypatybes; 

4.3.3. analizuoti kitų vizualiųjų menų plastikos 

elementų panaudojimo tapyboje galimybes; 

4.3.4. argumentuoti savo ieškojimų pobūdį ir 

eksperimentinių technikų tikslingumą. 

4.4. Dalyvauti parodose, projektuose ir pan. 4.4.1. Kelti individualius tikslus savarankiškai 

tapant; 

4.4.2. apibūdinti, analizuoti, vertinti, 

interpretuoti savo ir kitų tapybos darbus, 

technologinius ir kūrybinius eksperimentus, 

suvokti juos skirtinguose kontekstuose. 
 

12. Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra grindžiamas individualios pažangos vertinimo 
principu.  

13. Ugdymo pažangai taikomas formuojamasis vertinimas. Jis atliekamas žodžiu, 
komentaru nuolat, bendradarbiaujant mokiniui ir mokytojui, siekiama pastiprinti daromą pažangą, 
numatyti perspektyvą, skatinti mokinį analizuoti savo pasiekimus ir kelti meninio ugdymosi 
motyvaciją.  

14. Įgytų gebėjimų patikrinimo formas (parodos, peržiūros, įskaitos, egzaminai ir kt.) nustato 

Mokykla. 

15. Asmeniui, baigusiam Programą, gali būti išduodamas Mokyklos pažymėjimas. 

__________________________________ 

SUDERINTA 

Mokytojų metodinės grupės 

2021-08-23 posėdžio Nr. 4 protokoliniu nutarimu 

 
 


