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Meno terapijos elementų panaudojimo svarba logopedinėse pratybose. Specialiųjų
poreikių vaikų meninio ugdymo bei muzikos terapijos srityse per penkerius paskutinius
dešimtmečius sukaupta nemaža patirtis. Balčiauskienė (2010), analizuodama Lebedevos darbus,
teigia, jog meno terapijos (angl. Art Therapy) procesas paremtas prielaida, kad žmogaus mintys
ir emocijos yra užkoduotos pasąmonėje ir aiškiau išreiškiamos įvairiomis meno priemonėmis
(pvz., vaizdais, muzikos garsais, šokio judesiais, dramos išraiškos metodais ir kt.). Mokslinėje
literatūroje išskiriamos šios meno terapijos rūšys: muzikos, dailės, šokio, dramos, poezijos
terapija ir kt. Meno terapijos metodai skirti savęs ir tarpasmeninių santykių užmezgimui,
bendravimo gebėjimams tobulinti, elgesio korekcijai, relaksacijai, emocijų atpažinimui,
savarankiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymui, skatinami vaikų kalbos įgūdžiai, ugdomi kalbos,
kalbėjimo, komunikacijos gebėjimai.
Specialiojoje literatūroje nurodoma, kad skirtingos meno terapijos sritys iškelia skirtingus
tikslus: muzika taikoma kaip receptyvi priemonė, kuria galima reguliuoti žmogaus emocijas
(Shwabe, 1969, Meška, Juozulynas, 1996 ir kt.); dailės terapijos užsiėmimų pagrindinis tikslas –
džiaugsmingas, laisvas buvimas kartu ir realybės, kokia ji yra, priėmimas bei dalyvavimas
kūrybos procese (Dapkutė, 2003); dramos ir vaidmeninių žaidimų terapijos elementų naudojimas
padeda atskleisti bendravimo gebėjimus, turtinti žodyną, rišliosios kalbos gebėjimus.
Menas pats savaime nėra nei komunikacinė, nei auklėjamoji priemonė. Logopedinių
pratybų metu pagrindiniai kalbos korekciniai tikslai siekiami panaudojant emocijų pažinimą,
savimonės, estetinės bei kultūrinės nuovokos elementus.
Meną galima panaudoti kaip įrankį arba priemonę, siekiant įvairių tikslų – didaktinių,
ideologinių, religinių ir kitų. Svarbiausias ugdymo menine veikla tikslas yra komunikacija,
atsirandanti meno pagrindu, ypač tais atvejais, kai žodinis bendravimas yra sunkus arba

neįmanomas. Meno terapija apibūdinama kaip būdas padėti ligoniui išreikšti savo jausmus,
išlaisvinti užslopintas emocijas, patyrimus aktyvioje kūrybinėje veikloje (Kazragytė, 2011). Ši
terapija gali padėti asmeniui spręsti psichologinius konfliktus, ugdyti kantrybę, skatinti
asmenybės augimą, lavinti kalbos, kalbėjimo, komunikacijos gebėjimus. Menas sudaro prielaidas
asmens savirealizacijai, teigiamam savęs vertinimo formavimui. Meninės raiškos priemones
galima panaudoti, siekiant atkurti pažeistą vaiko, paauglio psichikos pusiausvyrą, gydyti įvairias
dvasines traumas ir kt. (Leliugienė, 2002).
Meninių disciplinų poveikis, pasak Žiedelienės (1998), Kačiušytės – Skramtai (2002),
Vilkelienės (1998) ir kt. yra vienas esminių aplinkos veiksnių, kuris specialiųjų poreikių vaikus
veikia psichologiškai, emocionaliai, estetiškai, intelektualiai ir t.t. Autoriai pažymi, kad ugdant
neįgaliuosius, pagrindinis dėmesys skiriamas girdimųjų vaizdinių suvokimui bei išgyvenimui
teigiamų emocijų, kurios savo ruožtu skatina susidomėjimo emocijos raišką.
Brazauskaitė (2004) akcentuoja, kad nesvarbu kokį kalbos sutrikimą turi vaikas, meninė
veikla gali garantuoti, jog vaikas galės pasidalinti savo patirtimi su kitais. Bet kokia raiškos
medžiaga turėtų stimuliuoti meninę raišką ir vaiko ekspresiją. Piešiant plėtojasi kalbiniai
įgūdžiai, o žodyno turtinimas per meninę raišką skatina patyrimą ir pasaulio pažinimą.
Dapkutė (2003) nurodo, kaip menas ugdo vaikų komunikaciją:
1) vaikai piešdami patiria teigiamas emocijas ir padidėja savigarba;
2) mokosi išreikšti save, savo mintis (komunikuoti). Piešinyje išreikšti simboliai suteikia
galimybę atskleisti sau ir kitiems savo idėjas, mintis ir norus. Piešdamas, eksperimentuodamas,
mokydamasis, žaisdamas ir spręsdamas problemas, vaikas prieina iki gebėjimo „atvaizduoti“
piešiniu, paveikslu ar kitais meninės raiškos būdais.
Taikant meno terapiją specialiųjų poreikių vaikams, labai svarbu prisiminti specifinę
neįgaliųjų ugdymo sąlygą, kai terapijos tikslas yra ne įgūdžių įgijimas ir demonstravimas, o pati
meninė veikla, kuri tapdama kūrybiniu procesu, stimuliuoja teigiamas emocijas, gebėjimą
išreikšti save, tarpusavio pasitikėjimą, tuo pačiu įtakoja ir ugdytinio asmenybės sklaidą
(Mankauskienė, Vaitkevičienė, 2009).
Pozdniakovienė (2001) pažymi, jog įvairiomis meninės raiškos priemonėmis galima
atkreipti vaiko dėmesį į kalbą, skatinti domėtis ja, įsiklausyti, analizuoti kalbos reiškinius, turtinti
žodyną. Vaikų mąstymo, kalbos lavinimo pratyboms nėra ribų. Meninė raiška gali padėti
tobulinti kalbinius įgūdžius, nes į vaiko gyvenimą ateina stebint, žaidžiant, mėgdžiojant. Ji siejasi

ir su kitomis ugdymo sritimis kaip gamtotyra ar visuomenės pažinimu. Tai malonumo potyris,
kuris pajuntamas darbo, kūrybinių ieškojimų, mąstymo, ir netikėtų atradimų dėka.
Muzikos elementų panaudojimas. Tiek kalba, tiek ir muzika yra žmonių komunikavimo
priemonė. Muzikos ir kalbos ryšius atskleidžia bendri akustiniai bei išraiškos elementai: ritmas,
melodija, harmonija, dinamika, akcentai. Tiek muzika, tiek kalba yra paremtos garsiniais
signalais, todėl jos abi laikomos akustinėmis žmogaus bendravimo priemonėmis. Ne tik mintis,
išreikšta vienu ar keliais sakiniais, bet ir kiekvienas žodis turi savo individualų ritmą, kuris
aiškiai pajuntamas kontekste. Kalboje dažniausiai sutinkami ritmo sutrikimai. Tai – mikčiojimas.
Kitas labai svarbus komponentas, parodantis betarpišką muzikos ir kalbos ryšį - yra melodija.
Kalbos melodingumas yra svarbus pateikiant informaciją. Jis leidžia suprasti kalbą net esant
garsinės struktūros pažeidimams. Ritmo ir melodijos sintezė leidžia palyginti muziką ir kalbą dar
vienu – harmonijos aspektu. Kalba yra dinaminis procesas, kuris priklauso nuo įvairių,
dažniausiai nuo emocinių situacijų, keičiančių kalbos ritmą, tempą, melodiją bei tembrą.
Emocinės įtampos metu keičiasi ir garso dažnio sudėtis. Kalbos intonacijos dažnai išduoda
žmogaus (ypač vaiko) vidinę būseną – nerimą, baimę ir kt. Kalba ir ritmika turi glaudų ryšį, t. y.
ritmas yra pastebimas muzikoje, kita vertus, jis yra ir kalboje.
Muzikos reikšmė kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams yra
akivaizdi. Muzikinėje veikloje vaikas gali tenkinti individualius saviraiškos poreikius, ugdyti
savo gebėjimus bei įgūdžius. Logopedo darbe vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų,
muzikos terapija taikoma atliekant kvėpavimo, dainavimo, ritmikos pratimus, muzikos klausymo
bei muzikavimo užduotis.
Muzikos reikšmė įvairioms ligoms gydyti, negalių turinčių žmonių socializacijai bei
integracijai, pasaulyje yra plačiai nagrinėjama. Muzika taikoma kaip receptyvi priemonė, kuria
galima reguliuoti žmogaus emocijas, veikti beveik visas žmogaus fiziologines somatines ir
psichines organizmo funkcijas, emocijas, mąstymą, nuotaiką. Pasak Vilkelienės (1998), terapinis
muzikos poveikis galimas įvairioje vaiką supančioje aplinkoje: šeimoje, gamtoje, ugdymo
įstaigoje, visada, kai yra ugdytojas: tėvai, pedagogai, terapeutai, sugebantys meno priemonių
pagalba perteikti ugdytiniui savo žinias, padėti jam suvokti save, atsipalaiduoti.
Pasak Piličiausko (1998), maloni logopedinių pratybų atmosfera, teigiamas muzikinės
raiškos energetinis krūvis yra siektinas procesas, kuris pats savaime yra natūralus specialiųjų
poreikių vaikų muzikinio ugdymo rezultatas, užtikrinantis ugdytiniui psichologinį saugumą.

Pagrindinės muzikinės veiksenos, kurios gali būti panaudojamos logopedinėse
pratybose: muzikos klausymas, garsų išryškinimo pratimai, logopedinė ritmika, muzikavimas
instrumentais ir kūryba.


Muzikos klausymas – sudaro visų muzikinių veiksenų pagrindą. Juo gali

būti siekiama aktyvinti vaikų veiklą (kai vaikas atlieka judesius pagal muziką, dainuoja,
pritaria

instrumentais

skambančiai

muzikai).

Tada

klausoma

muzika

atlieka

organizuojančią ir koncentruojančią funkcijas. Mikčiojimo atveju muzikos klausymas yra
rekomenduojamas siekiant relaksacinio jos poveikio. Tai svarbu vaiko asmenybei
psichoterapiniu, kalbos vartojimo, vaizdinių kūrimo bei kaupimo aspektu. Žodinė raiška
padeda įsisąmoninti potyrius ir plečia emocinio patyrimo galimybes.


Garsų išryškinimo pratimai neatsiejami nuo dainavimo, kuris apima daug komponentų:
balso lavinimą (stiprinamos balso klostės), artikuliacijos organų lavinimą, tempo bei
ritmo pajautimą. Dainavimas ugdo taisyklingą dikciją, skambią, sklandžią kalbą, lavina
taisyklingą kvėpavimą, nes dėl kvėpavimo aparato raumenų trukulių gali atsirasti
patologinis įkvėpimas, iškvėpimas, kvėpavimas gali padažnėti ir tada nukenčia kalbos
pradžia. Pastebėta, kad mikčiojantieji dainuodami mikčioja kur kas mažiau arba visai
nemikčioja. Čirpuvienė, Stošiuvienė (1999) nurodo, jog prieš dainavimą būtini klausos ir
balso lavinimo pratimai. Autorių nuomone, jais siekiama tikslios ir aiškios garsų
artikuliacijos, intonavimo, ritmo pajautimo, ilgo iškvėpimo. Vienu iškvėpimu stengiamasi
ištarti balsių junginį, balsių ir priebalsių derinį (pa-po-pi-pe; da-do-du- dy) ar frazę (pvz.,
Malūne mala miltus). Tokiose pratybose logopedas (kartu su mokytojo pagalba) gali
sudaryti tam tikrus pratimus.



Logopedinių pratybų metu svarbus yra kalbos dainingumas, t. y. garsų išryškinimas.
Priebalses siūloma tarti lengvai, nefiksuotai. Tai ir yra vienas pagrindinių dainavimo
principų: skirtingi balsiai nevienodai rezonuoja įvairiose kūno dalyse: garsas „ i – i – i “
pasiekia galvą, garsas „ ė – ė – ė“ veikia gerklę, „ a – a – a“ rezonuoja krūtinę. Balsių
dainavimą siūloma sieti su judesiu.: garsą „ a – a – a“ vaikai gieda iškėlę rankas į viršų, „
ė – ė – ė“ gali giedoti sukryžiavę rankas prieš save, „ o – o – o “ – atliekamas judesys lyg
norėtų apglėbti visą pasaulį, o giedant „ i – i – i “ viena ranka gali būti tiesiama aukštyn,
kita – žemyn. Stengiamasi vienu iškvėpimu padainuoti kuo ilgesnį balsių junginį ar frazę,
pajusti įkvėpimo vietas. Mokant mikčiojančius vaikus dainuoti, kartu mokoma ir kalbėti,

todėl kalba turi būti taisyklinga. Dainuojant vaikų kalba tampa vis labiau automatizuota,
lengviau tampa sudarinėti sakinius, juos jungti į kontekstą.


Logopedinėse pratybose pabrėžiamas ypatingas judesio bei muzikos ritmo poveikis vaikų
nevikrumui, pusiausvyros nepastovumui, judesių koordinacijos netikslumui šalinti.
Metodas grindžiamas teiginiu, jog vaikų kalba ir judesiai turi glaudų funkcinį ryšį.
Ritmas ir muzika tikslina laiko ir erdvės suvokimus, ugdo veiksmų nuoseklumą,
dėmesingumą. Judesiai pagal muziką teigiamai įtakoja ir psichikos raidą bei bendravimo
įgūdžių formavimąsi. Įvairūs kūno judesiai kartu su ritminiu deklamavimu gali puikiai
tobulinti vaiko bendrąją bei smulkiąją motoriką, kalbos padargų paslankumą.



Muzikavimas instrumentais ir kūryba – tai dar viena aktyvi vaiko muzikinė veikla. Pats
muzikavimo procesas ir jame įgyti įgūdžiai gali vystyti ritmo pojūtį, motoriką, judesių
koordinaciją, formuoti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius. Pagal atliktus tyrimus, rankų
plaštakų ir pirštų judesiai yra taip pat smarkiai susiję su kalbos aparato judėjimu, kad yra
pagrindo juos laikyti kalbos organu, tokiu, kaip ir artikuliavimo aparatas. Muzikavimas
instrumentais (pvz., dūdavimas, akmenukų, pagaliukų panaudojimas) gali tapti viena
svarbia korekcijos grandimi, lavinant vaiko smulkiąją motoriką. Pasak Čirpuvienės
(1999), vaikams patinka atrasti garsus ir ritmus, „kurti“ savo muziką ir ją atlikti. Taip
vaikai turi galimybę geriau suvokti garsų pobūdį ir ritmą. Grojimui tinka ir įvairūs garsus
skleidžiantys daiktai ar net žmogaus kūno dalys (kūno dalimis išgaunami garsai:
treptelėjimas, plojimas, beldimas ir pan.). Muzikavimas pučiamaisiais instrumentais
reikalauja išmokti taupiai naudoti oro srovę.
Dailės terapijos elementai. Dailė kaip komunikacijos priemonė padeda bendrauti, be

žodžių perteikia informaciją, ypač kai verbalinis bendravimas su žmogumi yra apsunkintas ar / ir
visai neįmanomas (Dapkutė, 2003). Smulkiosios motorikos išlavėjimas turi didelę reikšmę
kalbos vystymuisi, smulkiosios ir kalbos motorikos zonos galvos smegenų žievėje yra greta.
Lavinant smulkiąją motoriką, tuo pačiu lavėja ir kalbos, kalbėjimo, komunikacijos gebėjimai,
nes didinamas galvos smegenų žievės aktyvumas, taip pat lavėja ir dėmesys, klausa, rega. Dailės
terapijos taikymas yra tiesiogiai susijęs su bendrosios bei smulkiosios motorikos bei kalbėjimo ir
komunikacijos procesais. Dailės terapija skatina žodžio ir vaizdo sąvoką. Meninė raiška į vaiko
gyvenimą ateina žaidžiant, stebint ir mėgdžiojant. Pavyzdžiui, vaidyba, nėra tikslas, o yra

priemonė siekti auklėjamųjų, lavinamųjų tikslų. O lėlės, pagamintos dailės metu, yra galingas
įrankis, kuris išmoko vaikus įvairių taisyklių, supažindina su tautos šventėmis ir papročiais.
Monkevičienė (2003) teigia, kad smulkiosios motorikos išlavėjimas turi reikšmės kalbos
vystymuisi, nes rankų plaštakų ir kalbinės motorikos projekcijos galvos smegenų žievėje yra
greta. Smulkiosios motorikos rankų lavinimas didina galvos smegenų žievės aktyvumą, todėl
gerėja kalbėjimas, klausa, rega, dėmesys. Dailės terapijos taikymas yra tiesiogiai susijęs su
bendrosios ir smulkiosios motorikos bei kalbėjimo, kalbos procesais.
Supažindinti su dailės išraiškos priemonėmis siekiama ne žodžiais, o per vaikų praktinę
veiklą, žaidybinius pratimus, nes taip vaikas savaime atskleidžia savo santykius su aplinka.
Vaikų raidos tyrinėtojas Lowenfeld (1964) pabrėžia ryšį tarp piešinio bei jo garsinio įvardijimo,
kalbinės raiškos ir ypač šis ryšys išryškėja tada, kai vaikas pradeda vaizduoti įvykius iš aplinkos.
Vaidybos elementų panaudojimas. Vaidinimas – tai būdas atskleisti ir parodyti pačių
vaikų vaizduotės, minčių ir jausmų pasaulį, jų kūrybiškumą (Kazragytė, 2011). Ikimokyklinio
amžiaus vaiko raidai yra ypač reikšmingi įvairūs žaidimai. Šis amžiaus tarpsnis dar vadinamas
žaidimų metais. Žaisdami vaikai įgyja naujų gebėjimų, įgūdžių, susipažįsta su jį supančia
aplinka, ugdo savo motorinius ir kognityvinius gebėjimus, įsisąmonina socialines ir elgesio
normas. Žaidžiant lavėja vaikų socialiniai gebėjimai ir įgyjama patirties, atliekant įvairius
vaidmenis.
Ikimokyklinio amžiaus vaiko raidai svarbūs ir vaidmeniniai žaidimai, kurie pasižymi
lankstumu ir skatina vaiko kūrybiškumą bei socialinius įgūdžius (Brėdikytė, 2005). O’Connor
(1991) grupinį žaidimą apibūdina kaip aukščiausią vaiko žaidimo pakopą. Dažniausiai tokie
žaidimai susiję su realiomis gyvenimo situacijomis, padeda mokytis įvairių socialinių vaidmenų,
reikšti savo emocijas, skatina bendrauti su kitais vaikais.
Logopedinėse pratybose dažnai taikomi roliniai žaidimai, pasiskirstant vaidmenimis.
Vaikų „persikūnijimas“ kūrybiniame žaidime, sudaro galimybę perkelti naujus sklandaus
kalbėjimo įgūdžius į spontanišką kalbą, įgyti laisvumą bendraujant, atsikratyti susikaustymo.
Žutautienė (2000) pažymi, kad dialogų situacijų inscenizacijos gali būti sėkmingai taikomos
logopedinėse pratybose su mikčiojančiais vaikais. Žaidimas taip pat leidžia mokyti vaikus
valdyti savo emocijas. Žaidime galima specialiai sudaryti situacijas, kurios padėtų vaikui
adekvačiai vertinti savo nesėkmes. Savikontrolė - svarbi savybė kiekvienam žmogui, o siekiant
įveikti mikčiojimą, ypač aktuali. Kartais vaikams siūlomos ne itin patrauklios rolės. Kiekvienas

skatinamas suprasti, kad reikia mokėti pralaimėti. Logopedas turi sugebėti žaidimą pakreipti
tokia linkme, kad vaikai išvengtų per didelio susijaudinimo, greito kalbėjimo. Rolinės elgesio
transformacijos tikslas – išgyventi baimę prieš pasakišką arba realų herojų (pvz., kad kiškis
nebijotų, jam reikia pabūti „vilko kailyje”). Tokiu būdu nepasiekiami, gąsdinantys agresijos
būdai, blogis ir klasta praranda „aureolę“ vaiko vaizduotėje.
Mokant sklandžiai kalbėti, ypatingą reikšmę turi siužetiniai roliniai žaidimai
(Seliverstovas, 1972). Šiuose žaidimuose apibendrinama vaiko patirtis, įspūdžiai, mokomasi
sklandaus kalbėjimo įgūdžius taikyti įvairiose gyvenimo situacijose. Siužetinių - rolinių žaidimų
temos turi būti įvairios ir artimos vaikui. Galima vaidinti šeimos narių tarpusavio santykius
(pvz., kas ką veikia namuose po darbo), elgesį prie stalo, svečių kvietimą, poliklinikos
priimamąjį, telefoninį pokalbį, parduotuvę, teatrą, vaikų darželio veiklą ir kt.). Tai ne visi
roliniai žaidimai, kuriuos galima taikyti logopedinėse pratybose.

Dailė yra ta vaikų gyvenimo sritis, kur kiekvienas gali atrasti tik jam vienam itin svarbų savęs
išreiškimo būdą be žodžių. Vaikui prieinamos grafinės, tapybinės, lipdymo ar konstravimo
įvairios priemonės bei medžiagos, darbui pritaikyta vieta (saugioje ir jaukioje aplinkoje) sudaro
galimybę jam pasinerti į ypatingą vaizdų pasaulį. Čia vaikas kuria tik jam vienam suprantamus ir
labai svarbius dalykus. Dailės kaip terapinio pobūdžio veikla palengvina vaiko prisitaikymą
naujoje aplinkoje, padeda įveikti kalbos, elgesio, emocijų sutrikimus. Vienas svarbiausių
ugdymo principų – kompleksiškumas. Menas vis dažniau tampa svarbia grandimi, jungiančia
specialiųjų pedagogų darbą su specialiųjų poreikių vaikais, nes kuriant sudaromos sąlygos vaikų
bendravimo, kalbėjimo, savitarpio pagalbos įgūdžiams formuoti (Tamulienė, 2002). Žaidžiant ir
piešiant plėtojami psichomotoriniai, sensomotoriniai, kalbiniai įgūdžiai, pasaulio pažinimas,
savivoka (Kriukelienė, 2008). Ugdymas daile padeda lavinti regos,taktilinius, kineztetinius
jutimus, formuoja sudėtingus santykius su aplinka. Dailės terapija lavina vaizduotę, mąstymą,
smulkioji motorika, emocinė raiška. Kūrybos nauda pripažinta kalbos ugdymo specialistų –
visose kalbos ugdymo programose yra integruoti dailės užsiėmimai. Ši veikla teigiamai veikia
kairiojo smegenų pusrutulio kalbos ir kūrybinio proceso reguliavimą. Psichologinis dailės
terapijos kelias, naudojant žaidybinę veiklą, sukuria socialinius komunikacinius elementus.
Meninės veiklos elementų panaudojimo metu vaikas ne tik veikia, bet ir išmoksta vartoti daiktų

pavadinimus, aptarti jų savybes, veiksmus. Vaikas išreiškia save ne tik kurdamas, bet ir
pasakodamas ką nupiešė, komentuodamas savo veiksmus. Kalbos ir kūrybinės raiškos sąsajos
susijusios – grafinė raiška tampa turtingesnė, o žodinė raiška turtingesnė. Žodžio ir vaizdo
sąveikoje atsispindi kalbinės raiškos etapai nuo pavienių žodžių iki pilnų frazių. Kalbinė raiška
papildo kūrinį ir apibūdina emocines būsenas. Piešiniuose atsiranda žodinis – verbalinis
komentavimas, atliekamų veiksmų įvardijimas. Vaikai gausiai komentuoja ką padarė, kas juos
domina šiuo klausimu. Pedagogas turėtų reaguoti į vaiko verbalizacijas ir teikti klausimus,
remdamasis jo darbu, piešiniu. Vaikai mintyse ar garsiai įvardina kiekvieną daikto detalę, įvykį,
atskirai tariamais žodžiais. Taria žodžius lipdydami, piešdami, tačiau jų kalbėsena pasakojimai
nerišlūs ir nenuoseklūs. Kūrybos procese kaip ir žaidime neatskiriamai susilieja veiksmas, kalba
ir vaizdavimas.
Dailės terapija veikia vaikų kalbą, kaip veikla, sukurianti kalbėjimo motyvą – klausimų pagalba
inspiruojanti pokalbį. Meninėje veikloje ugdant vaikus su kalbos sutrikimais, svarbiausia yra
klausinėjimas apie vykdomą veiklą, sukuriamus darbius ir mokymas į tuos klausimus atsakyti
kuo smulkiau ir išsamiau, ugdyti rišlųjį pasakojimą.
Meninė veikla stimuliuoja motoriką. Meninės veiklos dėka lavėja pasaulio jutiminis pažinimas,
pojūčiai, suvokimas, kurių dėka formuojasi loginis mąstymas ir kalba. Veikdami drauge, vaikai
dalinasi patirtimi, daug kalbasi tarpusavyje, dalijasi mintimis, idėjomis. Meninė veikla leidžia
improvizuoti ir įsijausti. Kompleksinė veiksmų sąveika – vaizdas, garsas, taktiliniai potyriai,
žaidimo elementai, vaidyba – visa tai pedagogas įtraukia į konkretų žaidimą. Kuriami socialiniai
komunikaciniai elementai. Vaikai išreiškia savo kūriniais išgyvenimus, emocijas, jausmus,
nuotaikas, tokiu būdu skatinamas kalbėti, pasakoti savo piešinio turinį, jo nuotaiką, siužetą.
Egzistuoja glaudus ryšys tarp kūrybos ir vaiko kalbos. Kiekviename kūrybinės raiškos etape
skiriasi vaiko ne tik kūrybinės, bet ir kalbos galimybės. Dailės terapija sprendžia skirtingas
problem,as, tačiau turi daug galimybių bendradarbiauti ir turėti daug savitarpio taškų, todėl
galima teigti, kad dailės terapiją galima sėkmingai taikyti ugdant vaikų kalbą, o ugdymą galima
organizuoti integruojant vaisus veiklų elementus.

