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Menų darželio Etiudas istorija

1977 m. kovo 17 d. atidarytas tipinis 

Kauno 97-asis lopšelis-darželis. 

1993 m. rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis 

reorganizuotas į menų darželį Etiudas. 

2003 m. menų darželis tapo Vaikų 

meninio ugdymo konsultaciniu metodiniu 

centru.



Meno metodas vaikų darželyje – tai 

meninės raiškos būdų sistema(dailė, muzika, 

šokis, teatras), kai naudojamos įvairios 

meno priemonės ir veiksmai (meno projektai, 

dailės akcijos, parodos, konkursai, šventės),

siekiant visuminio vaikų ugdymo tikslo. 

Ugdymo procese vadovaujamės menu 

kaip pasaulio pažinimo būdu.
Vaikų meninio ugdymo programa, Kauno menų darželis Etiudas, 2003 m.



Kiekviena meno sritis yra tarsi jungiamoji 

grandis, prie kurios šliejasi kitos ugdytinos 

vaiko sritys. Siekiama aprėpti visus vaikų 

poreikius, lavinamus gebėjimus. 

Siekiama sudaryti sąlygas harmoningai 

išsiskleisti visoms vaiko galioms: fizinėms,

psichinėms, dvasinėms.



Meno metodą darželyje Etiudas 

taikome dviem kryptimis: vaiko meninė 

saviraiška ir meno kūrinių įtaka vaikui.

Taikant meno metodą svarbiausia –

vaiko kaip asmens tobulėjimas ir 

meno kaip kultūros perėmimas, 

puoselėjimas, naudojimas, kūrimas.



Sudarome sąlygas vaikams save 

išreikšti garsu, vaizdu, judesiu. 

Darželyje vaikai išgyvena atradimo, 

unikalios saviraiškos džiaugsmą, 

įgyja įvairių sričių gebėjimus.



Tikslingai parenkame vaikų 

ypatumus atitinkančius vertingus 

literatūros, muzikos, dailės, teatro, 

šokio kūrinius, sudarome galimybes 

patirti gėrį, grožį, tiesą.



Vadovaujamės 2-7 metų vaikų 

poreikiais, įgimtais gebėjimais. Ugdome 

vaikų estetinį jautrumą gamtai, žmogui, 

aplinkai.

Laviname meninį skonį, intuityvų 

suvokimą, emocinį intelektą, kuris 

tiesiogiai susijęs su meniniu pasaulio 

pažinimu. Sudarome sąlygas vaikams 

įgyti mokymuisi mokykloje reikalingus 

gebėjimus.



Pirmoji savita įstaigos Vaikų meninio ugdymo 

programa parengta 2003 m. 

Meno pedagogių programos parengtos 2004 m.: 

Laisvojo muzikalaus judesio programa, 

Dr. Rimanta Matlašaitienė, Eugenija Lisauskaitė, 

Audronė Speičienė

Estetinio ugdymo programa, Inesa Paliulytė 

Dailės programa, Aida Ragauskienė

Vaiko jautrumo muzikiniam ritmui ugdymas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, 

Jurgita Urnižienė.



Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų dailės ugdymo programa, 

Lina Statkevičienė, 2013 m.  

Kūno kultūros programa-planas.

Rita Naujokaitė, 2015 m.

Vaizduotės lavinimas ikimokykliniame amžiuje

integruojant dailės ir žodinę raišką. Metodo

aprašas, Rita Sriubienė, 2018 m.



Ugdymo turinys skirstomas į      

devynias vaikų ugdymo sritis: saviugda, 

socialumas, kalba, pažinimas, 

sveikatinimas, dailė, muzika, šokis ir 

teatras.

Ikimokyklinio ugdymo programa, Kauno menų darželis 

Etiudas, 2017 m.



Menų darželio Etiudas 

ikimokyklinio ugdymo 

programos sritys - 9

Ikimokyklinio amžiaus vaikų aprašo sritys - 18

KALBOS SRITIS 8 Sakytinė kalba

9 Rašytine kalba

PAŽINIMO SRITIS 10 Aplinkos pažinimas 14 Iniciatyvumas ir atkaklumas 

11 Skaičiavimas ir matavimas          16 Problemų sprendimas

15 Tyrinėjimas                                  18 Mokėjimas mokytis

SOCIALUMO SRITIS 7 Santykiai su bendraamžiais           16 Problemų sprendimas

6 Santykiai su suaugusiais

SAVIUGDOS SRITIS 3 Emocijų suvokimas ir raiška          4 Savireguliacija ir savikontrolė 

5 Savivoka ir savigarba 

SVEIKATINIMO           

SRITIS

1 Kasdienio gyvenimo įgūdžių 

2 Fizinis aktyvumas 

DAILĖS SRITIS 12 Meninė raiška 13 Estetinis suvokimas 

17 Kūrybiškumas

MUZIKOS SRITIS 12 Meninė raiška 13 Estetinis suvokimas 

17 Kūrybiškumas

ŠOKIO SRITIS 12 Meninė raiška 13 Estetinis suvokimas 

17 Kūrybiškumas

TEATRO SRITIS 12 Meninė raiška 13 Estetinis suvokimas 

17 Kūrybiškumas

























Metodine patirtimi dalijamės rengdami ir 

įgyvendindami kvalifikacines programas, 

seminarus, vaikų meno projektus, dailės akcijas, 

organizuodami vaikų dailės parodas, konkursus, 

koncertus, rengdami nuostatus, programas, vaikų 

dailės parodų, projektų katalogus. 

Ugdymo įstaigų pedagogams skleidžiame 

meninę, pedagoginę kultūrą.

Taikome savitas patirties sklaidos formas: 

• kvalifikacinis seminaras-pedagogų paroda-

vaikų dailės paroda;

• seminaras-akcija-paroda;

• metodinė valanda-praktikumas;

• meno dirbtuvės.



Adventiniai Balto popieriaus plastikos

kvalifikacijos tobulinimo seminarai 

pedagogams Kauno mieste ir respublikoje 

rengiami nuo 2004 m. 

Organizuojamos seminarų dalyvių-

pedagogių dailės parodos ir vaikų dailės

darbų parodos. 





Adventinė vaikų dailės darbų paroda 

STEBUKLO BELAUKIANT 

Kauno šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia



Adventinė vaikų dailės darbų paroda KELIONĖ Į KALĖDAS

Kauno Arkikatedros Bazilikos parapijos namai 
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Seminarų dalyvių skaičius 2004-2017 m.



Darželio bendruomenė rengia

tradicinius meno projektus Metamorfozės

skirtus Etiudo jubiliejams.

Organizuoja vaikų ir darželio darbuotojų 

dailės parodas, pedagogių metodinės 

patirties apibendrinimus stendiniuose ir 

virtualiuose pranešimuose.



Metamorfozės



Metamorfozės 2. Portretai 



Metamorfozės 3. Mes 



Metamorfozės 4. Kėdė 



Vaikų dailės akcijas-parodas Mano tėviškė, 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai rengiame nuo 2004 m. 

Vaikų dailės akcija - vaikų kultūros reiškinys.
 Įprasminama vaikų dailės raiška.
 Derinama vaizdo, veiksmo, garso išraiška.
 Vaikai ir suaugusieji bendrauja meno kalba.
 Išgyvenamas kūrybos džiaugsmas čia ir dabar.



Vaikų dailės akcija MANO TĖVIŠKĖ 

Dainavos vidurinė mokykla



Paroda MANO TĖVIŠKĖ. Purienų vidurinė mokykla



Vaikų meno projektai

Vaikų meno projektus, skirtus Motinos 
dienai Kauno mieste organizuojame nuo 
2004 m. 

2007 m. į projektą įsijungė Lietuvos 
ugdymo įstaigos.

2015 metais projektas tapo tarptautiniu. 
Įsijungė Turkijos, Lenkijos ir Rumunijos 
ugdymo įstaigos.  



ŽEMĖS ŽUVYS, Laisvės alėja, Kaunas



NAMAS MAMAI, Laisvės alėja, Kaunas



DRUGELIS MAMAI, Šiauliai
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Projekto dalyvių skaičius



Tarptautiniai eTwinning projektai 

Menų darželis Etiudas 2013 m. įsijungė į

eTwinning projektą.

2015 m. pedagogės kuria ir įgyvendina
tarptautinius edukacinius ir meninius
eTwinning švietimo mainų paramos fondo
programos projektus.



2018-2019 m. eTwinning programoje mūsų darželis vienas 

iš 1211 vaikų švietimo ir ugdymo įstaigų Europoje, vienas 

iš 38 vaikų švietimo ir ugdymo įstaigų Lietuvoje, ir vienas 

iš 6 vaikų švietimo ir ugdymo įstaigų Kaune gavo šį vardą.



Strateginis projektas Šiltas ir jaukus darželis 

pradėtas įgyvendinti nuo 2005 m. 

Darželio pastatas renovuotas, 2010 m. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos 

lėšomis įgyvendintas projektas Viešosios 

paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu, 

2010-2013 m. 

2018 m. vykdomas darželio teritorijos 

renovavimo, ugdomųjų erdvių atnaujinimo 

projektas.





Menų darželis Etiudas 2018 m.



Ačiū už dėmesį


