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Kas yra kūrybiškumas?
• Kūryba kaip improvizavimas 
(muzikavimas, šokis, vaidyba, žaidimai)

• Vaizduote pagrįsta veikla, kurios tikslas –
sukurti originalius ir vertingus rezultatus
(literatūra, režisūra, vaizduojamasis 
menas, architektūra ir pan.)



Įprastas ir ypatingas 
kūrybiškumas

Neturintys didelės kultūrinės ar 
socialinės svarbos, tačiau jų autoriui 
nauji kūriniai.

Asmens gebėjimas sukurti originalias 
idėjas, įžvalgas, žinias, išradimus, 
Originalūs, netikėti, genialūs kūriniai.



Ar vertingi kūriniai 
sukuriami netyčia?

4 mokslininkų nurodomos aplinkybės:

• Atsitiktinumas
• Įžvalgumas
• Aktyviųjų sėkmė
• Pačių sukurta sėkmė



Kodėl kūrybiškumas 
svarbus?

• Kūrybiškumas lėmė ir lems geresnį 
gyvenimą.

• Kūrybiškumas padeda spręsti
problemas.

• Kūrybiškumas yra naujovių šaltinis.



Kas būdinga kūrybingam 
vaikui?

Mąstymo būdas:

• greitai ir lanksčiai mąsto
• mąsto originaliai
• patinka iššūkiai
• smalsus
• mėgsta  fantazuoti.



Kas būdinga kūrybingam 
vaikui?

Emocijos:

• intensyviai reaguoja išgyvena patirtis;
• yra atviras kitų jausmams;
• dažnai turi gerą humoro jausmą 
• turi stiprią intuiciją



Kas būdinga kūrybingam 
vaikui?

Charakterio savybės:

• laisvas
• tiki savimi,
• labai susitelkia dirbdamas
• kurdamas yra drąsus ir optimistiškas



4 šaltiniai kūrybiškumo 
ugdymui

• Dž. Rodaris „Fantazijos gramatika“
(Kaunas: Šviesa,2001)

• D. Bertrand, F. Ploquin „Išraiška ir kūryba“ .
Tekstų kūrimo sąsiuvinis. (Vilnius: Gimtasis žodis, 1993, 1994)

• E. Kjargaard, R. Martinėnienė „Nepaprastas 
pavasaris“ (Vilnius: Danielius, 1999)

• L. Vincė „Rašyti gali kiekvienas“
(Vilnius: baltos lankos, 2010)





L. Vincė „Rašyti gali kiekvienas“

• prozos rašymas (dialogai, vaizdavimas, 
savitas stilius) 

• negrožinių tekstų rašymas (dienos 
aktualijos, tyrimas, autoriniai 
apmąstymai, atsiminimai ) 

• poezija ( palyginimas, metafora, 
įvaizdis, simbolis,  laisvosios eilės). 

• Laisvasis rašymas 
• „Meška spintoje“ „Žmogus ir 

telefonas“ ir pan.



L. Vincė „Rašyti gali kiekvienas“
• Grožinio kūrinio veikėjo nuotykiai už 

teksto ribų 
• Akimirkos 
• Istoriniai grožiniai tekstai  
• Literatūrinė žurnalistika
• Asmeniška esė
• Akademinė esė 



Vaizduotės lavinimas

•1.Laisvo kelio technika.
•2. Stimuliuojančių sakinių metodas.
•3. Laisvasis asociatyvinis rašymas.
•4. Semantinių žemėlapių sudarymas.



Ką matote?



Ką pamatė mokiniai
• Sraigė
• Spiralė
• Bičių spiečius
• Tunelis
• Sūkurys
• Bedugnė
• Spyruoklė
• Šulinys
• Saulės sistema
• Saldainis
• Viesulas

• Urvas
• Ratas
• Gėlė
• Ežys
• Bėgimo takelis
• Kompaktas
• Pasaulis
• Siūlai
• Laiptai
• Auskaras
• Kepurė
• ...



Eilėraščiai kitaip





Akrostichas





Kūrybinių darbų knyga
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Ačiū už dėmesį.


