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Anotacija. Straipsnyje aptariamos ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės (dailės) kompetencijos ugdymo galimybės 

informacinių kompiuterinių technologijų pagalba. Analizuojamos įvairios technologinės įrangos taikymo galimybės, 
meninės veiklos organizavimo metodų, būdų pasirinkimas. Pateikiami atlikto tyrimo  rezultatai. 

Prasminiai žodžiai: informacinės kompiuterinės tecnologijos, ugdomoji veikla, meninė kompetencija, vaikų dailė. 
 

Temos aktualumas. Informatikos, informacinių technologijų ugdymo 2014 – 2020 metų strategijos 
gairėse teigiama, kad informacinių kompiuterinių technologijų (toliau IKT) naudojimasis toks pats svarbus 
kaip ir skaitymas ar rašymas. IKT gebėjimus vaikai įgyja dar iki mokyklos, tad ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikams tai nėra labai sudėtinga. Darželių grupėse atsiranda įranga, kuri dar prieš 
dešimtmetį būtų sunkiai įsivaizduojama t.y. interaktyvios lentos, kompiuteriai, fotoaparatai, telefonai ir tai 
daro įtaką visam ugdymo procesui. Informacinės komunikacinės technologijos tampa vis svarbesnės 
vaikams, nes tai priemonė, keičianti jų kasdieninę veiklą, laisvalaikį. 

Besiformuojanti nauja vaiko ugdymo/-si kultūra aktyviai diskutuojama  tėvų, pedagogų, edukologų, 
psichologų (Matonis, 2013; Peciukonienė, 2014; Landsbergienė, 2008 ir kt.). Analizuojamas galimas 
teigiamas ar neigiamas informacinių kompiuterinių technologijų taikymo  vaikų ugdymo/-si procese 
poveikis, aptariamos šių priemonių pritaikymo galimybės įvairioms kompetencijoms ugdyti/-s.  

Meninės kompetencijos (dailė) ugdymas/plėtojimas ikimokykliniame amžiuje sudaro prielaidas 
kūrybiškai, įvairiapusei asmenybei ugdytis. Ugdymas/-is daile pasiūlo daugybę priemonių, kurios leidžia 
vaikui atsiskleisti save  (tai ką žino ar ko jis nori), pažinti, išreikšti savo emocijas, mintis, sumanymus. 
Kūtybinėje veikloje tobulinti įvairius įgūdžius bei gebėjimus (Dodge, Colker, Heroman, 2007) . Dailė - vaikų 
mėgstama veikla, kurią galima sėkmingai integruoti su įvairiausiomis ugdomosiomis veiklomis, papildyti 
naujomis technikomis, technologijomis. Vaikai meninę (dailės) patirtį gali plėtoti ir kompiuterinių 
technologijų pagalba naudodamiesi įvairiomis programėlėmis.  

Praktika rodo, kad dažnai ikimokyklinėje įstaigoje turimos IKT priemonės panaudojamos neefektyviai:  
interaktyvios lentos lieka tik dideliais ekranais animaciniams filmams demonstruoti, planšetiniai 
kompiuteriai aktyviau naudojami specialistų logopedų. Kaip šios priemonės taikomos organizuojant vaikų 
dailės veiklas?  

Problema. Neefektyvus turimos kompiuterinės įrangos panaudojimas ugdant vaikų meninę (dailė) 
kompetenciją ikimokyklinėse įstaigose. 

Tikslas. Išanalizuoti informacinių kompiuterinių technologijų panaudojimą ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje ugdant/-is vaikų meninę (dailė) kompetenciją. 

Uždaviniai: 
1. Teoriniu aspektu pagrįsti informacinių kompiuterinių technologijų taikymo ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje ugdant/-is vaikų meninę (dailė) kompetenciją. 
2. Atlikti informacinių kompiuterinių technologijų taikymo galimybių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 

„X“   tyrimą ugdant/-is vaikų meninę (dailė) kompetenciją. 
Objektas. Informacinių kompiuterinių technologijų taikymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje ugdant/-is 

vaikų meninę (dailė) kompetenciją. 
Metodai: Mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu ir žodžiu. 
 

IKT ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme/-si 

2014 – 2020 metų Informatikos, informacinių technologijų ugdymo strategijos gairėse teigiama, kad 
gebėjimas naudotis IKT yra taip pat svarbus kaip ir gebėjimas skaityti, rašyti ar skaičiuoti. Todėl natūralu, 
jog šiuolaikinėje visuomenėje turint elementarius gebėjimus, galima naudotis IKT ugdant/-is tam tikrus 
gebėjimus, plėtoti ir įsisąmoninti naujas ar jau turimas žinias, todėl programose nemažai dėmesio skiriama 
tokių gebėjimų įgijimui ir plėtojimui. 
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Ikimokyklinio ugdymo metodinėse rekomendacijose (2015), Bendrojoje priešmokyklinio ugdymo/-si 
programoje (2014), teigiama, kad būtina sudaryti sąlygas žaisti su šiuolaikinio vaiko poreikius atitinkančiais 
žaislais, o darbo kompiuteriu kompetencijų ugdymas/-is yra būtinas, kadangi pravers tolimesniam vaiko 
gyvenimui: mokykloje, darbe, ar leidžiant laisvalaikį. Rekomenduojama, kad greta  įprastų žaislų 
ikimokyklinio ugdymo grupėse turėtų atsirasti kompiuteriai, fotoaparatai, interaktyviosios lentos, 
skaitmeninės knygos ir kt., būtų sudaromos galimybės vaikams „internetinių pokalbių programa „Skype“ 
bendrauti su kitų Lietuvos miestų ar užsienio ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikais. Vaikai gali kalbėtis, 
kurti bendrus projektus, rodyti vieni kitiems savo kūrybinius ir kitus darbelius“. 

Ugdyme/-si dažniausiai taikomas verbalinis komunikacijos kanalas, tačiau veiksmingesnė - vizuali 
informacija. Vizualiai pateikiant informaciją yra sutelkiamas dėmesys, kuriama įvairovė: projektoriaus, 
interaktyvios lentos ar kompiuterio pagalba pateiktą informaciją galima pakartoti daug kartų ir įvairiais 
būdais, pasitelkiant pagalbines priemones, paliesti kitas jusles- tokias kaip klausa (Petty, 2006). Veikla su 
informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis, lyg kelionė po virtualų pasaulį, kuri tampa vis labiau 
reikalinga vaikų ugdymui/-si.  

Įvairių metodų, veiklos organizavimo būdų, naudojamų technologijų pagalba – galima skatinti spalvų, 
objektų, skaičių ir raidžių pažinimą. Ikimokyklinukai jau gali išmokti spaudyti pelės mygtukus, grįžti atgal, 
daryti tarpus, ištrinti, piešti. Vyresnieji ketverių – penkerių metų vaikai jau gali parašyti savo vardą, ir gali 
mokytis dalintis IKT. Priešmokyklinukai jau mokosi įvairių įgūdžių: skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo ir 
t.t. Į visa tai turi aplinkiniai ir pedagogai atsižvelgti leisdami vaikui sėstis prie išmaniųjų technologijų. Šio 
amžiaus vaikų žaidimuose jau turi atsirasti užduočių, kurias vaikas turi atlikti lavindamas savo gebėjimus 
(Landsbergienė, 2008). Pedagogai lengvai gali keisti darbo metodus, ugdymo/-si procese, tačiau vaikams 
teikiama informacija turi būti įdomi, jog jis jaustųsi taip, lyg viską pats kontroliuotų ir pasiektų užsibrėžtų 
tikslų (Neifachas, 2008). 

Kaip teigia C. Preston, L. Mowbray (2008), interaktyvios lentos taikymas darželio grupėje, padeda 
mažiesiems, nes informacija pateikiama dideliame ekrane, kurią mato visi vaikai, nesvarbu ar jie sėdėtų, ar 
stovėtų, galima rašyti ant lentos su pirštais ar specialiais rašikliais, žiūrėti vaizdo įrašus ar skaityti tekstą, 
klausytis jau įrašytų garsų, piešti, dėlioti ir t.t. Mokymasis yra galingesnis, jei jis yra multimedinis. Darbas 
interaktyvia lenta didina savigarbą ir sukuria pasitikėjimą, ugdo/-si kompiuterio valdymo ir kitus gebėjimus. 

Planšetinis kompiuteris vis dažniau naudojamas nei įprastas kompiuteris, galbūt todėl, kad jis užima 
mažai vietos, yra lengvas, kaip ir kita technologinė įranga - turi begalę jai pritaikytų įvairių programėlių, 
kurias galima parsisiųsti ar nusipirkti. Anot, M. Fredette (2012), jis naudojamos ir bandoma ugdymo/-si 
įstaigose įsigyti kuo daugiau, nes palengvina ugdymą/-si procesą, taupo popierių.  

Saikingai ir tikslingai naudojant technologijas, galima pasiekti gerų rezultatų. Vaikai gali dirbti savo 
tempu ir įgyti pakankamai praktikos. Jei tik pedagogai supranta, kaip naudoti IKT – jie noriai jomis 
naudojasi, taip pat dalinasi informacija su tėvais, konsultuoja kaip jas taikyti ugdant/-is vaikus namuose 
(Macaruso, Walker,2008; Kanapienė, 2014). 

 
Informacinių kompiuterinių technologijų taikymas meniniame (dailė) ugdyme/-si 
Bendrojoje priešmokyklinio ugdymo/-si programos projekte (2013), meninės kompetencijos ugdymo/-si 

rekomendacijose, teigiama, kad meninis vaikų ugdymas/-is siejamas su grožiu, o meninė kūryba kaip raiškos 
priemonė - siejama su laisve ir gebėjimu kurti. Siekiama, kad vaikas noriai dalintųsi įspūdžiais, būtų drąsus ir 
nebijotų kurti, eksperimentuoti, improvizuoti ir prašytų pagalbos, jei jam to reikia. 

Pasak, V. Brazdeikio (1999) meninė veikla dailė sėkmingai gali būti organizuojama pasitelkiant IKT. 
Vaikams tai įdomu, nauja, skatina aktyviai įsisavinti informaciją, lavina įgūdžius nei taikant tradicinius 
organizavimo ar darbo būdus. Darželinukai privalo turėti galimybę patys kurti ir sukurti kažką naujo, galbūt 
neįprasto atrasti ir pateikti pedagogui savo kūrinį. Dailės veikloje ugdytinis gali ne tik piešti įvairiomis 
tradicinėmis dailės priemonėmis, bet ir eksperimentuoti ir tobulinti savo įgūdžius nauja technika – 
technologija – kūrimu virtualioje erdvėje.  

Vaikus reikia tik paskatinti išbandyti, eksperimentuoti su skaitmeniniu menu. Yra daugybė internetinių 
puslapių, kurių siūlomos programėlės leidžia vaikams piešti, spalvinti ar tiesiog patiems virtualioje erdvėje 

kompiuterio pagalba kurti. Skaitmeninio piešimo ar tapymo kūrinius galima atlikti planšetinio kompiuterio 
ekrane, interaktyvioje lentoje su specialiu rašikliu. Vaikai gali išbandyti ir derinti abu būdus, jei tik yra 
galimybė - pamatyti ir įvertinti skirtumus. Išmaniosios technologijos gali labai pasitarnauti nuotraukų, 

filmuotos medžiagos peržiūrėjimui, kurią galima žiūrėti daugybę kartų, padaryti meno ar savo kūrinio kopijų, 
įsikelti į išmaniąją technologiją. Galima naudotis įvairių ugdomųjų žaidimų teikiamomis galimybėmis 
(pažinti, įvardinti spalvas, formas, dydžius, santykius it t.t.). Ugdytojams reikia tik sukurti, suteikti galimybes 
į nevaržomą vaikų ugdymą/-si. 
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Svarbu gebėti pasinaudoti IKT teikiamomis galimybėmis organizuojant dailės veiklas. Šiuo metu yra 
parengta įvairių piešimo programų (deja ne visos lietuvių kalba, tačiau šalia esantys suaugę visuomet gali 
vaikui paaiškinti, jei jis nesupranta). Patirtis rodo, jog vaikai ir patys nesunkiai pažįsta priemones, kurios 
teikia naujų galimybių kurti.  

Informacines kompiuterines technologijas meninėje veikloje ( dailėje) galima naudoti įvairiapusiškai, ne 

tik piešiant, spalvinat, dėliojant- jas galime panaudoti filmuotos medžiagos ir nuotraukų peržiūrai, meno ar 

savo kūrinių kopijoms ruošti, tiražuoti, plėtoti pažinimą, tobulinti įgūdžius,  gilinti žinias meno (dailė) srityje 

ugdomųjų žaidimų pagalba.  

Internete gausu svetainių siūlančių įvairiausias pramogas, žaidimus, lavinamąsias programėles ir dar daug 
visko. Savarankiškai atsirinkti naudingiausias – turinčias ugdomąjį poveikį, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikai dar nėra pajėgūs. Būtinas aktyvus ugdytojų (tėvų, globėjų, pedagogų) 
domėjimasis tuo ką žiūri jų vaikai, domėjimasis galimybėmis uždėti apsaugos raktus, kurie neleistų vaikams 
eiti ten kur jiems negalima, o paliktų tik reikalingas programas, knygas, filmus, žaidimus, kurie padeda 
ugdytis, lavintis ir kartais net ištarti pirmuosius žodžius.  

Tyrimo metodika ir organizavimas 

Siekiant išanalizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus ugdančių tėvų bei pedagogų 
požiūrį į informacinių kompiuterinių technologijų naudojimo galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 
ugdant/-is vaikų meninę kompetenciją, buvo atliktas empirinis tyrimas. Pasirinkti kokybinio ir kiekybinio 
tyrimo metodai: apklausa žodžiu - interviu, apklausa raštu- klausimynas (anketa). Tyrimas vyko Kauno 
miesto lopšelyje-darželyje „X“  dviem etapais :  

 2015 kovo 30  - balandžio 10 dienomis vyko apklausa žodžiu (interviu). Apklaustos 3 ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pedagogės. 

 2015 balandžio 6 - gegužės 9 dienomis vykdoma apklausa raštu (anketa). Apklausti 64 ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus vaikus auginantys tėvai.  

 

Tyrimo rezultatai 

Pedagogų apklausos žodžiu (interviu) rezultatai. Buvo siekiama išsiaiškinti pedagogų požiūrį į 
informacinių kompiuterinių technologijų panaudojimą ikimokyklinėje įstaigoje ugdant vaikų meninę (dailė) 
kompetenciją.  

Pedagogų buvo paklausta: Ar įstaigoje yra pakankamai išmaniųjų kompiuterinių technologijų ir ar 

pedagogai moka naudotis jomis? Papildomai pasiteirauta: Kaip išmoko naudotis jomis ir ar turėjo keblumų? 

Kokių?  

A1 ir A2 informantai teigė, kad pakanka informacinių kompiuterinių technologijų jų įstaigoje. A3 
informantas teigė priešingai „Ne, žinoma ne ... Grupėje vienas planšetinis, kuriuo sunku visiems vaikams 

pasidalinti.“ 
Visi informantai teigė, kad moka naudotis išmaniosiomis kompiuterinėmis technologijomis, nemažai 

išmoko savarankiškai: A2  „Mokam. Savarankiškai ir konsultuojamės“; A1  „...savarankiškai mokomės, 

internete ieškome medžiagos...; A3“ „Taip, ... studijavau visu pirma ..., o kita gyvenimas privertė tobulėti ir 

eiti koja kojon.“ Vienas informantas (A1) nurodė, kad nors ir „pakankamai mokam, bet dar stinga žinių“, 

todėl lankė „kursus, seminarus, ... , ir įvairūs mokymai.“ 
Galima teigti, kad apklausti pedagogai savo gebėjimus naudotis kompiterinėmis tecnologijomis vertina 

teigiamai, tačiau įstaigoje turima kompiuterinė įranga yra paskirstyta netolygiai – vieniems pedagogams jos 

pakanka, kitiems jos trūksta. 

Atsakydami į klausimą „Ar vaikai turi gebėti naudotis išmaniosiomis technologijomis ir lavinti savo 

įgūdžius?“ A1 ir A3 informantai tvirtai teigia, kad  „..., šiais laikais vaikai turi gebėti  naudotis.“, „be abejo 

taip, reikia tobulėti.“ A2 informantas abejoja ar ikimokyklinio amžiaus vaikai turi gebėti naudotis 
išmaniosiomis tecnologijomis, tačiau pritaria, kad lavinti įgūdžius – reikia ( „gebėti - nežinau, bet manau 

lavinti įgūdžius tikrai lavina, na manau, kad taip.“). 
Paklausus „Kaip dažnai pasitelkia informacines kompiuterines technologijas vaikų ugdymui/-si?Kokiose 

srityse?“, visi informantai  atsakė, kad naudoja informacines kompiuterines technologijas kasdienėje 
veikloje siekdami ugdyti pažinimo, komunikacinę, socialinę kompetencijas: A1„Taip naudojam, beveik 

kiekvieną dieną, naudojame individualiam darbui, veiklai pagal savaites tema.“; A2 „Naudojam, be abejo 

ir  kiekvieną dieną: būna, kad „Ryto rate, popietinėje veikloje, nu įvairiai.; A3 „Taip. Kasdieninėje veikloje: 

komunikacinėje, pažintinėje ir  socialinėje kompetencijose.“  

Pasiteiravus  ar pedagogai taiko informacines kompiuterines technologijas meninėje veikloje (dailė) 

gebėjimams lavinti ir kaip tai pritaiko,  paaiškėjo, kad visi informantai naudoja informacines kompiuterines 
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technologijas ugdant vaikų meninę kompetenciją: A1 ir A2 informantai nurodė, jog naudojasi – 
ugdomosiomis programėlėmis (A2 - „ Be abejo. Piešiame interaktyvioje lentoje, nes turime grupėje, taip pat 

yra įvairios programėlės, kuriose mes galim piešti, spalvas rinkti ir panašiai“, A1teigė, kad turi 
programėlių, kuriose „Taip naudojame piešimo programomis, yra užduočių visom penkioms kompetencijom. 

Naudojam dailei: piešiam spalvinam, kuriam kompozicija įvairias.“).  A3  informantas teigė, kad „Dažnai 

ieškome naujovių virtualioje erdvėje“. Ne buvo nei vieno kuris netaikytu technologijų meninėje veikloje. 
Apklausti pedagogai teigia, kad ugdydami vaikų meninę (dailė) kompetenciją naudoja IKT, tačiau jų 

atsakymai atskleidžia, kad meninės (dailė) kompetencijos ugdymui išnaudojamos ne visos informacinės 

kompiuterinės techologijos teikiamos galimybės ( daugiausiai naudojamasi piešimo programomis).   

Išmaniosios technologijos gali pasitarnauti nuotraukų, filmuotos medžiagos peržiūrėjimui, kurią galima 
žiūrėti daugybę kartų, padaryti meno ar savo kūrinio kopijų, įsikelti į išmaniąją technologiją. Galima 
naudotis įvairių ugdomųjų žaidimų teikiamomis galimybėmis (pažinti, įvardinti spalvas, formas, dydžius, 
santykius it t.t.). 

Tėvų apklausos raštu rezultatai. Apklausos raštu, metu buvo siekiama ištirti tėvų požiūrį į informacinių 
kompiuterinių technologijų naudojimą ugdant vaikų meninę kompetenciją.  

Tiriamųjų buvo paprašyta nurodyti „Kokiame amžiuje jūsų vaikas pradėjo naudotis technologijomis?“. 
menys pateikiami 1 paveiksle. 

 

 
 

1 pav. Tėvų nurodytas vaikų amžius (kada jie pradėjo naudotis technologijomis). 
 

Galima teigti, kad dauguma vaikų technologijomis pradeda naudotis dar iki penkerių metų  amžiaus. Kaip 
nurodo apklausti tėvai: 72  proc. vaikų jas pirmą kartą išbandė  trejų –ketverių metų amžiaus, beveik 
penktadalis (17 proc.)- technologijomis pradėjo naudotis ankstyvojoje vaikystėje – dvejų metų ir tik 8 proc.     
vaikų - penkerių metų.  

Tėvų atsakymai klausimą „Kaip manote, ar ikimokyklinukui/ priešmokyklinukui svarbu gebėti naudotis 

informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis?“, pasiskirtė panašiai , kaip ir pedagogų apklausoje: du 
trečdaliai apklaustų tėvų  atsakė teigiamai (67 proc.), beveik penktadalis (17 proc.) mano, kad  jų vaikai dar 
neprivalo mokėt naudotis išmaniosiomis kompiuterinėmis technologijomis, dešimtadalis (13 proc.) atsakė 
„neturiu nuomonės / nežinau“. 

Galima teigti, kad tėvų ir pedagogų požiūriai į kompiuterinių technologijų taikymą ikimokykliniame 

ugdyme gana artimi, nors dauguma vertina teigiamai, tačiau trečdalis tai vertina neigiamai ar nesiima 

vertinti. Nustatyti ar tai tvirtos nuostatos, ar informacijos stygius reikalinga papildoma apklausa.  

Paprašius nurodyti, ką vaikas lavina, naudodamasis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis, 
paaiškėjo, kad daugiausiai apklaustųjų nurodė „atminti, dėmesį“ (17 proc.), „mąstymą“ (16 proc.) ir 
„klasifikuoja, analizuoja, apibendrina“ (7 proc.).  

 
 

2 pav. Įgūdžių lavinimas naudojantis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis. 
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Kad lavinami įgūdžiai , nurodo 11 proc. apklaustųjų („skaitymo, rašymo, klausimo įgūdžius“), o 13 proc. 
apklaustųjų teigia, kad kad lavinamos „ emocijos“. Penktadalis apklaustų tėvų nurodė, kad technologijų 
pagalba galima lavinti/-is su kūrybiškumu susijusius gebėjimus :  „vaizduotę“ – 11 proc., „kūrybinius, 

meninius gebėjimus“- 8 proc.,  „randa nestandartinius sprendimo būdus sudėtingose situacijose pasirinko 3 
proc. apklaustųjų.  

Galima teigti, kad dauguma tėvų informacinių kompiuterinių technologijų taikymo ugdomąjį poveikį 

įžvelgia mąstymo ir konkrečių įgūdžių lavinime.  

Tačiau, paklausus  „Kaip manote, ar informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis galima ugdyti 

vaikų meninius gebėjimus?“, du trečdaliai (67 proc.) tėvų atsakė teigiamai. Tik 9 proc. apklaustų tėvų  mano, 
kad informacinės kompiuterinės technologijos nepadeda ugdyti vaikų meninius gebėjimus. 16 proc. – 
„nežino/neturi nuomonės“. 

Apklausti tėvai labiausiai vertina informacinių kompiuterinių technologijų ugdomąjį poveikį mąstymo ir 

konkrečių įgūdžių lavinime, nors ir sutinka, kad jomis galima ugdyti ir vaikų meninius (dailė) gebėjimus. Tai, 

kad kiek daugiau nei dešimtadalis tėvų neturi šiais klausimais nuomonės/nežino ir tiek pat –atsakė į juos 

neigiamai, leidžia teigti, kad tėvams greičiausiai  dar trūksta informacijos apie informacinių kompiuterinių 

technologijų taikymo galimybes ikimokykliniame/priešmokykliniame ugdyme, ypatingai – meninių (dailė) 

kompetencijų ugdyme.  

 

Išvados 

1. Švietimo dokumentuose akcentuojamas informacinių kompiuterinių technologijų panaudojimas 
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Pedagogas turi įvertinti galimus teigiamus ir neigiamus 
kompiuterinės technologijos poveikius taip užtikrindamas sėkmingą ugdymo procesą. Dailės veiklose 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai taikydami kompiuterines technologijas gali piešti, 
spalvinti, fotografuoti, žiūrėti nuotraukas ir filmuotą medžiagą, žaisti lavinamuosius žaidimus. 

2. Dauguma apklaustų tėvų ir pedagogų pritaria informacinių kompiuterinių technologijų taikymui 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ugdant vaikų meninę kompetenciją. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga turi 
įvairios kompiuterinės įrangos. Ji dažniausiai  naudojama  pažintinės, socialinės, komunikacinės 
kompetencijos lavinimui. Meninei kompetencijai plėtoti IKT pritaikomos gana vienpusiškai – piešimas 
interaktyvioje lentoje. Fotografavimas, savų ir menininkų darbų nuotraukų, filmuotos medžiagos 
peržiūros, supažindinantys su spalvomis, dydžiais, formomis  kompiuteriniai žaidimai – paįvairintų ir 
padėtų  plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų meninę kompetenciją.  
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THE USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN DEVELOPMENT PRE-SCHOOL AGED 

CHILDREN’S ARTISTIC COMPETENCY  

Summary 
Information computer technologies (ICT) appears to be one of the most important things in human life. These 

technologies are vigorously usable not only in work, but also during one‘s free time. The age of people who are using 
technologies are between pre-school aged children and older. There have been carried out a lot of researches in order to 
find out the influence of ICT in human lives, especially of pre-school aged children. The article discusses a problem 
about ineffective usage of computer technologies in education process at pre-school education establishments. 

Art activity is one of the most preferable activities among the preschoolers. What is the impact of applying the ICT 
in organizing art activity? 

Aim of a paper: to investigate the usage of information technology in development pre-school aged children’s 
artistic competency.  

Tasks of a paper: theoretically justify the usage of information technologies in development pre-school aged 
children’s artistic competency and to accomplish the application of information technologies in pre-school “X”. 

Methods of a research: analysis of scientific literature, written survey – questionnaire, oral survey – interview. 
Conclusion. Information computer technologies (ICT) can be successfully applied in pre-schools for the 

development of children’s artistic competency; it is important to evaluate the influence of computer technologies. 
Empirical research revealed, that most of the respondents agree to use information computer technologies in pre-schools 
more often especially when these technologies can be applied in the development of children’s artistic competence.  

Keywords: information computer technologies (ICT), artistic development competence, pre-school age. 
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