
KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS 

NVŠ PROGRAMŲ UŽDUOTYS NUOTOLINIAM MOKYMUI GEGUŽĖS 18-22 D. (3 savaitė) 

 

Programa Grupė  Pamokos laikas Užduotis ir jos paaiškinimas Užduoties 

atlikimo 

data 

Mokytojas Mokytojo kontaktai / 

platforma, kur vyks 

pamoka / darbų pateikimo 

būdai 

Dailė ir 

dizainas 

I gr. Antradienis 

15.00-18.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos) 
 

Trečiadienis 

13.00-14.00 
(Bendra Zoom 

pamoka ir 

konsultacija) 
14.00-15.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos) 

„Portretas su rūbu”. Užduotis: 

Ant A3 tapybai skirto popieriaus lapo, laisvai 

pasirenkama technika pavaizduoti žmogaus 

portretą. Darbo eiga: Pavaizduotą portretą 

iškirpti ir įstatyti į rūbo kaklo vietą. Tinkamai 

įstačius savo kūrinį į rūbą, nufotografuoti. 

Kompozicijoje turi matytis portretas ir pusė 

rūbo. Nuotrauką atsiųsti į dailės dalykui 

(klasės) skirtą elektroninį paštą. Užduočiai 

atlikti skirta papildoma medžiaga: 

1. Pamoką pristatantis video filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rk2Sdc3

bdmk&feature=youtu.be 

2. El.dienyne užduotyse prisegamas PDF 

dokumentas. 

Gegužės 22 

d. el.paštu 

lukaskolm@g

mail.com 

Eugenijus 

Lukas 

Kolmogorceva

s 

Užduočių pateikimas:  

Manodienynas, 

nuoroda į Youtube filmą. 

Konsultacijos:  

Zoom platforma  

(Prisijungimo kodas  ar nuoroda bus 

atsiųsti el.dienyno žinute);  

 el.paštu 

lukaskolm@gmail.com 

II gr. Antradienis 

13.00-15.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos);  
 

Ketvirtadienis 

13.00-14.00 
(Bendra Zoom 

pamoka ir 

konsultacija);  

14.00-15.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos) 

„Portretas su rūbu”. Užduotis: 

Ant A3 tapybai skirto popieriaus lapo, laisvai 

pasirenkama technika 

pavaizduoti žmogaus portretą. Darbo eiga: 

Pavaizduotą portretą iškirpti ir įstatyti į rūbo 

kaklo vietą. Tinkamai įstačius savo kūrinį į 

rūbą, nufotografuoti. Kompozicijoje turi 

matytis portretas ir pusė rūbo. Nuotrauką 

atsiųsti į dailės dalykui (klasės) skirtą 

elektroninį paštą. Užduočiai atlikti skirta 

papildoma medžiaga: 

1. Pamoką pristatantis video filmukas: 

Gegužės 22 

d. el.paštu 

lukaskolm@g

mail.com 

Eugenijus 

Lukas 

Kolmogorceva

s 

Užduočių pateikimas:  

Manodienynas, 

nuoroda į Youtube filmą. 

Konsultacijos:  

Zoom platforma (Prisijungimo 

kodas  ar nuoroda bus atsiųsti 

el.dienyno žinute) 
Atliktų darbų atsiuntimas: 

el.paštu 

lukaskolm@gmail.com  
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mailto:lukaskolm@gmail.com
mailto:lukaskolm@gmail.com
mailto:lukaskolm@gmail.com
mailto:lukaskolm@gmail.com


https://www.youtube.com/watch?v=Rk2Sdc3

bdmk&feature=youtu.be 

2. El.dienyne užduotyse prisegamas PDF 

dokumentas. 

III gr. Antradienis 

18.00-20.00 
(Zoom pamoka ir 

konsultacija) 
 

Ketvirtadienis 

16.00-18.00 
(individualios 

konsultacijos) 

Konkursas! Iliustruojame ištrauką iš 

pasakų knygos ,,Kauno žvėries pasakų 

knygos". Užduotis: Perskaityti dešimt 

pateiktų ištraukų, kuriose atsispindi 

paslaptingojo Kauno žvėries gyvenimas, jo 

užkulisiai ir magija. Išsirenkame vieną iš 

dešimties ištraukų ir pavaizduojame ją. 

Ieškome pačių kūrybiškiausių idėjų, ir 

požiūrių. 

Papildoma informacija prisegta el. dienyne 

skiltyje „Klasės darbai“. 

Reikalingos priemonės: A3 arba A4 formato 

lapas. Spalvoti pieštukai, trintukas, markeris. 

Darbai nuguls į puslapį 

https://kaunolegenda.lt/, taip pat bus atrinkti 

įdomiausi darbai, kurių  autoriai gaus "Kauno 

žvėries pasakų knygą"! 

 SVARBU! Peržiūrėti ir prisegtą žvėries 

atvaizdą - jį galima apipavidalinti įvairiai, 

svarbu tik išlaikyti jo formą ir idėją.  

 

Gegužės 22 

d. el.paštu 

elena.martyn

a@gmail.co

m 

Elena 

Matulaitienė 

Užduočių pateikimas:  

Manodienynas. El.paštas 

Konsultacijos:  

Zoom platforma  

(Prisijungimo kodas  ar nuoroda bus 

atsiųsti el.dienyno žinute) 

Messenger (@Elena 

Matulaitienė) 

Tel. 864594978 

IV gr. Pirmadienis 

16.00-18.00 
(Zoom pamoka ir 

konsultacija) 
 

Trečiadienis 

16.00-18.00 
(individualios 

konsultacijos) 

Konkursas! Iliustruojame ištrauką iš 

pasakų knygos ,,Kauno žvėries pasakų 

knygos". Užduotis: Perskaityti dešimt 

pateiktų ištraukų, kuriose atsispindi 

paslaptingojo Kauno žvėries gyvenimas, jo 

užkulisiai ir magija. Išsirenkame vieną iš 

dešimties ištraukų ir pavaizduojame ją. 

Ieškome pačių kūrybiškiausių idėjų, ir 

požiūrių. 

Papildoma informacija prisegta el. dienyne 

skiltyje „Klasės darbai“. 

Gegužės 22 

d. el.paštu 

elena.martyn

a@gmail.co

m 

Elena 

Matulaitienė 

Užduočių pateikimas:  

Manodienynas. El.paštas 

Konsultacijos:  

Zoom platforma  

(Prisijungimo kodas  ar nuoroda bus 

atsiųsti el.dienyno žinute) 

Messenger (@Elena 

Matulaitienė) 

Tel. 864594978 
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Reikalingos priemonės: A3 arba A4 formato 

lapas. Spalvoti pieštukai, trintukas, markeris. 

Darbai nuguls į puslapį 

https://kaunolegenda.lt/, taip pat bus atrinkti 

įdomiausi darbai, kurių  autoriai gaus "Kauno 

žvėries pasakų knygą"! 

 SVARBU! Peržiūrėti ir prisegtą žvėries 

atvaizdą - jį galima apipavidalinti įvairiai, 

svarbu tik išlaikyti jo formą ir idėją.  

 

V gr. Pirmadienis 

13.00-15.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos) 
 

Trečiadienis 

15.00-16.00 
(Bendra Zoom 

pamoka ir 

konsultacija);  

16.00-17.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos)   
 

„Portretas su rūbu”. Užduotis: 

Ant A3 tapybai skirto popieriaus lapo, laisvai 

pasirenkama technika 

pavaizduoti žmogaus portretą. Darbo eiga: 

Pavaizduotą portretą iškirpti ir įstatyti į rūbo 

kaklo vietą. Tinkamai įstačius savo kūrinį į 

rūbą, nufotografuoti. Kompozicijoje turi 

matytis portretas ir pusė rūbo. Nuotrauką 

atsiųsti į dailės dalykui (klasės) skirtą 

elektroninį paštą. Užduočiai atlikti skirta 

papildoma medžiaga: 

1. Pamoką pristatantis video filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rk2Sdc3

bdmk&feature=youtu.be 

2. El.dienyne užduotyse prisegamas PDF 

dokumentas. 

Gegužės 22 

d. el.paštu 

lukaskolm@g

mail.com 

Eugenijus 

Lukas 

Kolmogorceva

s 

Užduočių pateikimas:  

Manodienynas. 

Konsultacijos:  

Zoom platforma (Prisijungimo 

kodas  ar nuoroda bus atsiųsti 

el.dienyno žinute) 
Atliktų darbų atsiuntimas: 

el.paštu 

lukaskolm@gmail.com  

Lietuvos 

tautų 

tradicinių 

amatų 

studija 

I gr. Pirmadienis 

14.00 – 16.00 
(Zoom pamoka ir 

konsultacija) 
 

Trečiadienis 

14.00-16.00 
(individualios 

konsultacijos) 

Judanti  figūra (tęsiama). Užduotis: 

Žmogaus figūros lipdymas, judančios figūros 

sukūrimas naudojant kompiuterines 

programas. Darbo eiga: 

1. Ugdytiniai lipdo judančią žmogaus figūrėlę. 

Jos turi būti trimatės, pagamintos iš modelino 

ar kitos modeliavimo medžiagos.  

2..Darbelių pristatymas- judančios animacijos 

sukūrimas naudojant įvairias kompiuterines 

programas Animacijoje figūrėlė turi judėti: 

eiti, bėgti, šokti ir t.t. 

Gegužės 22 

d. el.paštu 

elena.martyn

a@gmail.co

m 

Elena 

Matulaitienė 

Užduočių pateikimas:  

Manodienynas. El.paštas 

Konsultacijos:  

Zoom platforma  

(Prisijungimo kodas  ar nuoroda bus 

atsiųsti el.dienyno žinute) 

Messenger  (@Elena 

Matulaitienė), 

Tel. 864594978 
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Priemonės: volas, peilis, modelinas (ar kita 

modeliavimo medžiaga), kompiuterinės 

programos. 

II gr. Antradienis 

16.00-18.00 
(Zoom pamoka ir 

konsultacija) 
 

Ketvirtadienis 

14.00-16.00 
(individualios 

konsultacijos) 

Judanti  figūra (tęsiama). Užduotis: 

Žmogaus figūros lipdymas, judančios figūros 

sukūrimas naudojant kompiuterines 

programas. Darbo eiga: 

1. Ugdytiniai lipdo judančią žmogaus figūrėlę. 

Jos turi būti trimatės, pagamintos iš modelino 

ar kitos modeliavimo medžiagos.  

2..Darbelių pristatymas- judančios animacijos 

sukūrimas naudojant įvairias kompiuterines 

programas Animacijoje figūrėlė turi judėti: 

eiti, bėgti, šokti ir t.t. 

Priemonės: volas, peilis, modelinas (ar kita 

modeliavimo medžiaga), kompiuterinės 

programos. 

Gegužės 22 d. 

el.paštu 

elena.martyna

@gmail.com 

Elena 

Matulaitienė 

Užduočių pateikimas:  

Manodienynas. El.paštas 

Konsultacijos:  

Zoom platforma  

(Prisijungimo kodas  ar nuoroda bus 

atsiųsti el.dienyno žinute) 

Messenger (@Elena 

Matulaitienė) 

Tel. 864594978 

Dailė 

Kaip 

terapija 

 Pirmadienis/ 

Antradienis 

15.00-17.00 val. 
(Zoom pamoka ir 

konsultacija) 

,, Perspektyva“. Darbo metodai: pokalbis, 

individualus darbas, darbų peržiūra, 

aptarimas. Atlikimo technika: laisvas 

pasirinkimas.  Priemonės: laisvai 

pasirenkamos. Užduotis:  

1. Peržiūrėti vaizdo įrašą < 
https://www.youtube.com/watch?v=kQHPKG

vzoTs&list=PLL7M9q7kAPONEGaEU7A9s

YHGpezSHS7Dl&index=9 >.  

2. Pabandykite namuose surasti nereikalingą 

žurnalą ar nuotrauką, kurioje matytųsi toluma, 

būtų perspektyva. Tuomet su ryškia priemone 

(markeriu, guašu (naudojant ploną teptuką)) ir 

t.t., ant nuotraukos, ar žurnalo nupieškite 

linijas, kaip parodyta vaizdo įraše. Jei 

namuose nerandate nenaudojamų žurnalų, 

laikraščių ir pan., pereikite prie 3 punkto.  

3. Nupieškite vaizdą, kuriame matytųsi 

perspektyva, sekdami video. 

Gegužės 19 

d. Atlikti 

darbai 

keliami į FB 

grupę, 

siunčiami el. 

paštu 

donata.butkut

e@gmail.co

m 

Donata 

Sadauskienė 

Tel. 863554031 

Užduočių pateikimas:  

Manodienynas, 

Zoom platforma  

(Prisijungimo kodas  ar nuoroda bus 

atsiųsti el.dienyno žinute) 

Konsultavimas:  

Messenger (@Donata 

Sadauskienė), 

Skype (sauline liepa), 

„Facebook“ grupė („Dailė 

kaip terapija“ būrelis) 
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Meninė 

fotografija 

 Pirmadienis/ 

ketvirtadienis  

17.00-19.00 
(Zoom pamoka ir 

konsultacija) 

Natiurmortas natūra/abstrakcija. Užduotis: 

Susipažinti su žanru, semtis informacijos iš 

dailės, stebėti šviesą, sukurti savo 

kompoziciją, sukurti abstrakciją. Priemonės: 

Fotoaparatai + namų apyvokos daiktai, 

internetas, leidiniai, knygos 

Gegužės 21 

d. Atlikti 

darbai 

keliami į FB 

grupę, 

siunčiami el. 

paštu 

kursai@meil

uciai.lt  

Regimantas 

Meilutis 

Tel. 862053121 

Užduočių pateikimas:  

El. dienynas,  

FB uždara grupė 

„KAMDAILE FOTO“. 

Zoom platforma (Prisijungimo 

kodas  ar nuoroda bus atsiųsti 

el.dienyno žinute) 

 

 

Parengė ir suderino: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Gintarė Putinienė 

Tel. 868718983 

El.p.: gintare@kamdaile.lt 
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