
DARBAS SU SUNKIAIS JAUSMAIS,  

TAIKANT DAILĖS TERAPIJOS METODUS 

Dailės terapija – viena iš Meno terapijos rūšių. Trumpai – apie Meno terapiją. 

Meno terapija – tai dalyvavimas kūrybos procese, siekiant ne sukurti vertingą meno 

kūrinį, o pažinti save, sužinoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Tam nereikia 

mokėti piešti, tapyti, lipdyti, vaidinti ar būti kitų meninių išraiškų formų žinovu. 

Meninė veikla leidžia daugelį problemų, apie kurias kalbėti būna ypatingai sunku, 

atskleisti ir spręsti be prievartos: meninė kūryba leidžia daug metų slėptas, dažnai ir 

pačiam vaikui nesuvoktas ir neįvardintas emocines problemas atskleisti lengvai ir 

nebijant. Dailės terapija ypač efektyvi, tvarkantis su problemomis ir stresinėmis 

būsenomis, taip pat efektyvi bendravimo, asmeninių santykių vystymosi sferose. 

Piešiant atsiskleidžia pasąmonėje glūdėję vidiniai konfliktai, jausmai, prisiminimai. 

Kūryba grupėje ugdo sugebėjimą bendrauti, bendradarbiauti, skatina vaizduotės 

vystymąsi. Meno terapija nukreipia/ atitraukia žmogų nuo nemalonių, sunkių 

pergyvenimų ir suteikia malonų užsiėmimą,  ne tik gydantį kūną ir sielą, bet ir galintį 

atskleisti talentus, naujus problemų sprendimo būdus. 

DAILĖS TERAPIJA 

Dailės terapija - psichologinės pagalbos metodas, apjungiantis psichoterapijos ir 

meninės raiškos žinias. Kvalifikuotas specialistas pasiūlo tokias dailės priemones ir 

temas, kurios padeda vaikui simboliškai išreikšti sunkias emocijas ir jas keisti, rasti 

vidinius resursus. Sprendžiamos problemos gali būti: pykčio priepuoliai, baimės, 

netektis, agresyvumas, liūdesys, dėmesio stoka, pasyvumas, bendravimo sunkumai, 

sulėtėjusi raida ir t.t. 

 

Kaip Dailės terapija padeda? 

 Vizualiai išreiškiami stiprūs, žodžiais sunkiai apibūdinami jausmai ir 

patiriamas katarsis 

 Vaikas įgyja kontrolės jausmą savo situacijai “ Aš galiu“ 

 Vaikas mokosi savistabos 

 Terapeutas padeda ieškoti naujų sprendimų, resursų 

 Dailės terapija padeda apjungti priešybes  

 Įvyksta Vidinė transformacija per asociacijų pasikeitimus 

 

 



Dailės priemonių savybės, sąsajos su emocijomis. Priemones renkasi pats vaikas, 

tačiau terapeutas gali pasiūlyti atsižvelgdamas į problemą. Kuo labiau plastiška, 

taktiliška, beformė priemonė (pvz., molis, smėlis, dažai), tuo labiau tinka pirminei 

patirčiai, emocijoms, kurios sunkiai įvardijamos, psichosomatinėms problemoms 

spręsti. 

Molis - kūniškas, reikalaujantis energijos minkant, lengvai keičiantis formą, todėl 

ypač tinka intensyvių, sunkių jausmų išraiškai bei transformacijai, ypač pykčio, 

baimės. Tinka vaikams, slopinantiems jausmus, bijantiems suklysti. 

Dažai /guašas, tempera, akrilas - tiršti intensyvių spalvų dažai, todėl tinka maišymui, 

tapymui pirštais, tepimui sluoksniais. Padeda, norint išreikšti prieštaringus jausmus,  

jausmų sumaištį; padeda atsipalaiduoti, išreikšti ir integruoti visus jausmus Tinka: 

regresijos atvejais; spontaniškai tapybai (tapybai be plano), katarsiui patirti. 

Pastelė/ vaškinės kreidelės - tinka subtiliems, švelniems jausmams išreikšti, kai reikia 

geriau pajusti savo kūną, išreikšti intensyvius jausmus (braukant per popieriaus lapą 

norimomis kryptimis). 

Akvarelė -  lengvai liejasi, todėl ypač tinka katarsiui patirti, kontrolės paleidimui, 

atsipalaidavimui, liūdesiui, nebylioms ašaroms, pozityviems - lengviems jausmams, 

vaizdinių projekcijai (dėmės) 

Pieštukai - tai žinomiausia priemonė; jais piešiant, yra daugiausia kontrolės. Tinka 

testams. Tinka nedrąsiems vaikams, taip pat tinka terapijos pradžiai, dėmesio 

koncentracijai didinti, pvz., spalvinant mandalas. 

Kaip įtraukti vaiką į kūrybinį procesą 

1. Veikti kartu ar paraleliai 

2. Pristatyti kaip žaidimą 

3. Padėti pajusti sėkmę/ efektą 

Su kokiomis problemomis susiduriama: 

Problema „Nemoku piešti“. Terapeutas: „Čia nesvarbu, kad nupieštum gražiai. 

Svarbu pavaizduoti taip kaip gali, kaip moki, o kas nepavyks, galėsi paaiškinti vėliau 

arba lapą tiesiog išmesti“. Padeda piešimas kartu, pvz., pirštais, įvairiomis 

priemonėmis, padeda, kai pateikiamos „savaiminio efekto“ lengvos užduotys. 

Problema „Nežinau ką piešti“. Terapeutas: „Pradėk ir leisk sau stebėti, ką daro tavo 

rankos, duok joms laisvę judėti, kaip jos nori“, „Nebūtina iš anksto žinoti, ką pieši, 

svarbiau leisti sau žaisti su spalvomis ir linijomis“, „Gali apsimesti, kad tau du 

metai...“ 



Problema„Man nepavyks“. Terapeutas: „Čia ne mokykla, niekas tavo piešinio 

nevertins, jo nebūtina niekam rodyti, galėsi jį tiesiog išmesti ar nupiešti kitą“. 

Proceso organizavimas: 

1.Apšilimas. Tikslas - atsipalaidavimas, kontrolės sumažinimas, spontaniškumo 

skatinimas. Priemonės: asociatyvinės kortos, karakuliai (piešimas norimomis 

kryptimis, neatitraukiant pieštuko nuo lapo), vaizduotės pratimas, dėmės, žaidimai. 

Gali būti naudojami Emocijų išveikos pratimai: piešimas ore, keverzonės, molio 

minkymas - mėtymas, popieriaus draskymas, glamžymas, tapyba pirštais, dažų 

liejimas, dažų atspaudai. 

2.Darbinis etapas - Emocijos įkūnijimas: Tikslas - kontrolės jausmo sukūrimas, 

katarsio išgyvenimas, geresnis savęs pažinimas. 

3.Transformacija: Tikslas - rasti resursą, įgalinti veikti, prisiimti atsakomybę. 

Darbas, aktualizuojant/ perdirbant jausmus  

1.Apšilimo etapas: Traukti metaforinę kortelę. „Ką matai/ jauti žiūrėdama į kortelę? 

Galbūt šis paveikslėlis tau kažką primena? Koks tai jausmas? Pabandyk jį 

pavaizduoti spalvomis ir linijomis.“ 

2.Emocijos įkūnijimo etapas: Tapyti akvarele arba kreidele ant sauso popieriaus. Po 

to: „Dabar suspausk tai, ką nupiešei į gniūžtę, kamuolį, paleisk ir pažiūrėk kaip 

lengviau - kai spaudi ar kai paleidi?‘‘ 

3.Transformacijos etapas:  „Kaip pasikeitė piešinys? Galbūt matosi kažkas naujo, kas 

tau patinka, įdomu, netikėta? Paryškink tai.Gali pripiešti, priklijuoti tai, ko tau norisi. 

Tai, kas nepatinka, gali užpiešti, užklijuoti, nukirpti“... „Kaip jautiesi dabar?“ 

Darbas, padedant tvarkytis su traumine vaiko patirtimi 

Traumų gydymui tinka Molio dėžės terapija, nes per sensomotorinę patirtį 

aktyvuojama kinestetinė, taktilinė patirtis. Galima naudoti ir alkūnes, didesnį rankų 

plotą. Pradininkas - vokietis dailės terapeutas H. Deuser.  Efektyvumas - tyrimais 

patvirtintas. Per traumą vyksta disociacija (skilimas), o per taktilinę patirtį, jungiant 

ją su išgyventu jausmu, vėl randamas ryšys su kūnu, atstatoma energijos pusiausvyra. 

Integruojami kognityvinis ir emocinis- sensorinis aspektai. Ne pati traumos istorija 

turi būti pertvarkyta, bet mūsų autonominės nervų sistemos  atsakas į ją, kuris yra 

likęs kūne, turi būti integruotas. Molio glostymas kompensuoja, siejasi su 

prieraišumo patyrimu, mama, švelnumu, kasimas siejasi su ego raida, gebėjimu 

aktyviai veikti, tėvo archetipu. 

Molio dėžės terapija. „Pamerk rankas į šiltą vonelę, užsimerk, įsivaizduok vietą, kur 

jauteisi gerai, jaukiai...dabar glostyk molį, lik užsimerkęs“. Atkreipiamas dėmesys į 



pojūčius: „Sustok, prisimink tą įvykį, kai.... „Kas vyko...?“, „Ką patyrei...?, „Ką 

prisimeni?“, „Ką jauti dabar?“, „Leisk rankoms judėti kaip joms norisi, pabandyk 

suspausti, padaužyti, pažiūrėk į ką panašu... Jei kažką primena, išryškink... Galbūt tas 

gabalas nori pavirsti kažkokiu daiktu ar gyvūnu... „Kaip jaučiasi tavo jausmas -

sunkus, dygus..?“. „Pasikalbėk su juo: „Ką jis sako, ko nori?“.  Nulipdyk tai, ko jis 

prašo, paglostyk jį, padrėkink rankas ir dar paglostyk, pakeisk jo išvaizdą. „Kaip jis 

atrodo dabar, kai jį paglostei?“.  

Darbas su pykčiu 

1.Apšilimo etapas: „Piešk  vėją, audrą, situaciją, kai buvai labai supykęs“ (piešti ore 

dideliais judesiais) arba „Surašyk/ prisimink dalykus, kurie tave siutina“ 

2.Emocijų įkūnijimo etapas: Piešk kreidelėmis ant popieriaus. „Pajausk, kur tavo 

kūne daugiausiai energijos, kai galvoji apie dalykus, kurie tave siutina, įsivaizduok, 

kad leidi ištekėti tai energijai per tavo ranką, braižyk kreidele... Gali užsimerkti. 

Kvėpuok iš lėto.“ Dabar panaudosi dar daugiau energijos (galima lapą glamžyti,  

mėtyti aukštyn, tolyn, trypti, plėšyti). 

3. Transformacijos etapas - suklijavimas. „Pagalvok apie dalykus, kurie tave ramina. 

Ko tau labiausiai trūko, kai supykai? Įsivaizduok, kad gali sau tai pasidovanoti. 

Sukurk koliažą apie tai.“ 

Alternatyvos pykčiui transformuoti: Piktukų kratyklė, Mano pykčio dėžutė, Molio 

dėžės terapija - darbas su moliu (manipuliacijos), Neegzistuojantis gyvūnas („Ką 

supykęs daro, kaip riaumoja, kaip nusiramina?) 

Darbas su nuoskaudomis, liūdesiu 

1.Apšilimo etapas: „Prisimink  istoriją, kuri tau nutiko ir kurią prisimenant tau vis dar 

liūdna“, „Ką matai, girdi, jauti savo kūne?“. „Atkreipk dėmesį, kad dabar esi šiame 

kambaryje, tai kas nutiko, dabar nevyksta, dabar tu tik jauti savo kūne įtampą, stebėk 

ją tarsi tai būtų debesėlis, kuris nori išsilaisvinti. Debesėlis išsigandęs, nes tu jį laikai 

savyje, spaudi, todėl ir jis tave spaudžia, uždėk ranką ant tos vietos, kur jį jauti, 

atitrauk ranką ir duok tam debesėliui daug  vietos, pamatyk, kaip jis plečiasi, stebėk, 

kaip jis darosi lengvesnis, kvėpuok giliau, kad padarytum savyje dar daugiau 

vietos“... „Dabar tu pajutai, koks jausmas yra laikyti ir koks – paleisti“... „Ar norėtum 

atsisveikinti su tuo įvykiu, kuris tave nuliūdino, kad būtų dar lengviau?“ 

2.Įkūnijimo etapas: Pasidaryk savo liūdesio akmenėlį... Paimk akmenėlį, nuspalvink 

ar pažymėk tokiu ženklu, kuris tau primintų tave liūdinantį/ nuliūdinusį įvykį.“ 

„Reikia to, kuris neš akmenėlį... Nulipdyk žmogeliuką - save. „Ar nori, kad tave kas 

nors lydėtų?“ (pvz., terapeuto žmogeliukas, paties susikurtas palydovas) 



„Tuomet kviečiu tave į paslaptingą kelionę labirintu“. “Ar žinai, kas yra labirintas? 

Tai toks supainiotas kelias, kuriame galima palikti tai, kas tau nebereikalinga... Jame 

galėsi palikti savo liūdesio akmenėlį... Labirinto centre galima sutikti išminčių, kuris 

gali atsakyti į tau svarbų klausimą“... 

Labirintas: Galima piešti kartu su terapeutu arba turėti atspausdintą pavyzdį. 

„Pasirink savo išminčių (pasirink figūrėlę) arba nupiešk jį. Keliauk, o radęs tinkamą 

vietą labirinte, sustok, atsisveikink su liūdesio akmenėliu, padėkok jam, kad priminė 

tai, kas tau buvo svarbu, dabar to nebėra ir jums jau laikas atsisveikinti“... 

Centre: „Gali užduoti išminčiui tau svarbų klausimą apie tai, kas tau nutiko“... 

„Įsivaizduok, kad išminčius tau atsako, duoda patarimą arba kažkokį ženklą“. Vienoj 

rankoj laikyk išminčių, kitoj - savo žmogeliuką ties centru.... „Gali jo paklausti, ko šis 

įvykis tave išmokė?“ 

3.Transformacijos etapas: „Grįžk labirintu, sustok prie savo akmenuko, paklausk, į ką 

jis norėtų pavirsti, kad tu prisimintum ko mokeisi/ ką sakė išminčius“. „Pripiešk ant 

akmenėlio, grįžus iš labirinto, pasižiūrėk į savo figūrėlę“. „Kokia ji dabar, kai 

atsisveikino su liūdesiu/ nuoskauda? Gal pasikeitė? Pakeisk ją taip, kaip tau norisi 

dabar“. 

Darbas su baimėmis 

1.Apšilimo etapas:  „Prisimink, kada buvai išsigandęs. Užbaik sakinius „Būna baisu, 

kai...“ Užsimerk, įsivaizduok, kad dabar žiūri filmuką apie tą baisų dalyką... „Ką 

matai? Kas nutinka? Kur savo kūne tu jauti baimę? Kokios jos spalvos? Į ką ji 

panaši?“ „Patrink delnus, kad jie įkaistų ir uždėk ant tos vietos, kur jauti baimę, nuo 

tavo šiltų delnų ji pradeda tirpti ir pavirsta upeliu, kuris teka ir nuteka į tavo kairę 

ranką, nuleisk ją, kad visas nutekėtų“.  

2.Įkūnijimo etapas: Paimk dažus ir nupiešk ant rankos toj vietoj kur ji sutekėjo, tarsi 

ji būtų prasiskverbusi pro tavo odą. Dialogas: „Paklausk baimės, ko ji nori? Nupiešk 

jai tai. Paklausk dabar, kai ji gavo, ko nori, kaip ji jaučiasi? „Gal jai nėra čia daugiau 

kas veikti ant tavo rankos? Ar norėtum ją paleisti? Gali paprašyti vandens tau padėti?  

Galima įvardinti garsiai: „Aš bijojau...“ 

3.Transformacijos etapas: „Ko tau labiausiai norisi, kai jauti baimę? Kas tau paprastai 

padeda baimę sumažinti?“.  „Paprašyk draugo tau nupiešti, ko norėtum vietoj 

baimės“. „Koks ženklas tau gali padėti, jei vėl išsigąsi? (piešia draugas, terapeutas) 

Papildomai dirbant su baime. „Nupiešk, nulipdyk kaip baimė atrodo? Ko ji norėtų? 

Padaryk ją mažytę... linksmesnę, juokingai atrodančią, pakeisk ją, kad nebegalėtų 

tavęs gąsdinti“ 
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