
 
VEIKLA:  

KŪRYBOS STUDIJA 

Pagrindinė kūrybos studijos veiklos paskirtis – ugdyti jaunuolių kūrybiškumą ir 

suteikti galimybę savirealizacijai. Rankdarbių veikla suteikia galimybę susipažinti su 

rankdarbių įvairove, jos metu išmokstama dirbti su įvairiomis medžiagomis ir naudoti 

įvairias technikas.  

Darbinio ir kūrybinio proceso metu lavinami smulkiosios motorikos gebėjimai, 

kraujotaka, individualaus bei komandinio darbo įgūdžiai,  dėmesio sutelkimas, 

susikaupimas, kantrybė, kruopštumas, skatinamas verslumas.  

UŽDAVINIAI: 

 Pagal kiekvieno jaunuolio asmenines galimybes ir sugebėjimus mokyti jį 

pagrindinių meninių ir buityje pritaikomų rankdarbių; 

 Supažindinti su rankdarbių įvairove; 

 Išmokyti dirbti su įvairiomis priemonėmis, kuriant rankdarbius; 

 Mokyti saugiai naudotis įrankiais; 

 Ugdyti savarankiškumą ir pasitikėjimą savo jėgomis; 

 Ugdyti planavimo įgūdžius; 

 Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

 Suteikti ir skatinti siekti naujų žinių; 

 Mokyti mandagaus elgesio taisyklių; 

 Ugdyti kūrybinius sugebėjimus; 

 Ugdyti individualaus ir komandinio darbo įgūdžius; 

 Suteikti galimybę eksperimentuoti, klysti ir taisyti padarytas klaidas; 

 Padėti ugdytis socialinius įgūdžius; 

 Mokyti išsakyti savo nuomonę; 

 Mokyti savirealizacijos; 

 Padėti integruotis į visuomenę; 

 Skatinti verslumą.  

TURINYS: 

 Karoliukų vėrimas; 

 Papuošalų, raktų pakabukų, magnetukų gamyba iš polimerinio molio; 

 Papuošalų, sagių, įvairių aksesuarų gamyba iš vilnos; 



 
 Papuošalų gamyba iš bižuterinės vielutės; 

 Papuošalų gamyba iš audinio; 

 Papuošalų gamyba iš odos; 

 Apyrankių pynimas; 

 Mezgimas virbalais, lėlyte ir mašina; 

 Nėrimas vašeliu; 

 Siuvinėjimas; 

 Įvairių dekoracijų gamyba; 

 Įvairių daiktų dekoravimas; 

 Dalyvavimas mugėse, parodose.  

DARBO FORMOS IR METODAI: 

 Žodiniai aiškinimai; 

 Vaizdiniai demonstravimai; 

 Savarankiškas grupinis ir individualus darbas; 

 Diskusija, pokalbis; 

 Darbas su knyga; 

 Minčių lietus; 

 Instruktažas; 

 Rezultatų sklaida ir vertinimas. 

REZULTATAI:  

 Susipažins su rankdarbių įvairove; 

 Išmoks dirbti su įvairiomis priemonėmis kuriant rankdarbius; 

 Išsiugdys kūrybinius sugebėjimus; 

 Turės galimybę savirealizacijai; 

 Išmoks savarankiškumo; 

 Išsiugdys individualaus ir  darbo komandoje įgūdžius; 

 Išmoks saugiai naudotis įrankiais; 

 Išsiugdys bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius; 

 Turės galimybę eksperimentuoti ir išmoks taisyti padarytas klaidas; 

 Integruosis į visuomenę, eksponuodami  savo sukurtus gaminius mugėse, 

parodose; 



 
 Turės suvokimą apie verslumo galimybę, parduodami savo sukurtus 

rankdarbius mugėse. 
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