
KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS 

NVŠ PROGRAMŲ UŽDUOTYS TRADICINIAM/MIŠRIAM IR NUOTOLINIAM MOKYMUI BIRŽELIO 1-5 D.  

 

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 

15.30-17.30 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

201 kab.) 
 

Trečiadienis 

13.00-14.00 
(Bendra Zoom 

pamoka ir 

konsultacija) 
14.00-15.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos) 

„Mano namų fragmentas”. Užduotis: 

Ant A3 formato lapo, nutapyti arba nupiešti 

savo namuose esantį vaizdo fragmentą.  

Gerai ištyrinėkite savo namuose esančius 

objektus ir įdomias, tinkamas pavaizduoti 

paveiksle, vietas. 

Susirasti labiausiai patikusią vietą ir ją 

nupiešti arba nutapyti. Svarbu, kad objektai 

būtų tinkamo dydžio ir visas paveikslas būtų 

pilnai užpildytas detalėmis ir fonu. Norint, 

galima maišyti technikas. Tai yra, kai kurias 

dalis piešti, o kai kurias tapyti. Galite 

pabandyti atlikti temą ant spalvoto popieriaus. 

Pamokos turinį pristatantis video filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=HWflfc2I

TGY 

Birželio 5 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 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

201 kab.);  
 

Ketvirtadienis 

13.00-14.00 
(Bendra Zoom 

pamoka ir 

konsultacija);  

„Mano namų fragmentas”. Užduotis: 

Ant A3 formato lapo, nutapyti arba nupiešti 

savo namuose esantį vaizdo fragmentą.  

Gerai ištyrinėkite savo namuose esančius 

objektus ir įdomias, tinkamas pavaizduoti 

paveiksle, vietas. 

Susirasti labiausiai patikusią vietą ir ją 

nupiešti arba nutapyti. Svarbu, kad objektai 

būtų tinkamo dydžio ir visas paveikslas būtų 

pilnai užpildytas detalėmis ir fonu. Norint, 

galima maišyti technikas. Tai yra, kai kurias 

Birželio 5 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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14.00-15.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos) 

dalis piešti, o kai kurias tapyti. Galite 

pabandyti atlikti temą ant spalvoto popieriaus. 

Pamokos turinį pristatantis video filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=HWflfc2I

TGY 

III gr. Antradienis 

15.30-17.30 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

114 kab.) 
 

Ketvirtadienis 

16.00-18.00  
(Zoom pamoka ir 

individualios 

konsultacijos) 

Naujų perskaitytų knygų įspūdis. Užduotis: 

Nutapyti  vienos ar kelių naujų perskaitytų 

knygų paliktą įspūdį. Tai neturi būti knygos 

iliustracija, pagalvokime kokius jausmus ir 

pamąstymus perskaityta knyga jums sukėlė? 

Galbūt įkvėpė naujiems darbams ar paskatino 

susikurti naujas svajones?  

Reikalingos priemonės: A3 arba A4 formato 

lapas, teptukai, pieštukai, guašas. 

Birželio 5 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 

15.30-17.30 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

114 kab.) 
 

Trečiadienis 

16.00-18.00 
(Zoom pamoka ir 

individualios 

konsultacijos) 

Naujų perskaitytų knygų įspūdis. Užduotis: 

Nutapyti  vienos ar kelių naujų perskaitytų 

knygų paliktą įspūdį. Tai neturi būti knygos 

iliustracija, pagalvokime kokius jausmus ir 

pamąstymus perskaityta knyga jums sukėlė? 

Galbūt įkvėpė naujiems darbams ar paskatino 

susikurti naujas svajones?  

Reikalingos priemonės: A3 arba A4 formato 

lapas, teptukai, pieštukai, guašas. 

Birželio 5 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 

V gr. Pirmadienis 

13.00-15.00 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

201 kab) 
 

Trečiadienis 

15.00-16.00 
(Bendra Zoom 

pamoka ir 

konsultacija);  

„Mano namų fragmentas”. Užduotis: 

Ant A3 formato lapo, nutapyti arba nupiešti 

savo namuose esantį vaizdo fragmentą.  

Gerai ištyrinėkite savo namuose esančius 

objektus ir įdomias, tinkamas pavaizduoti 

paveiksle, vietas. 

Susirasti labiausiai patikusią vietą ir ją 

nupiešti arba nutapyti. Svarbu, kad objektai 

būtų tinkamo dydžio ir visas paveikslas būtų 

pilnai užpildytas detalėmis ir fonu. Norint, 

galima maišyti technikas. Tai yra, kai kurias 

Birželio 5 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  
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16.00-17.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos)   
 

dalis piešti, o kai kurias tapyti. Galite 

pabandyti atlikti temą ant spalvoto popieriaus. 

Pamokos turinį pristatantis video filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=HWflfc2I

TGY 

Lietuvos 

tautų 

tradicinių 

amatų 

studija 

I gr. Pirmadienis 

13.00 – 15.00 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

114 kab.) 
 

Trečiadienis 

14.00-16.00 
(Zoom pamoka ir 

individualios 

konsultacijos) 

Lietuvių liaudies keramikos indai. Formos 

ir puošybos elementai. Faktūros 

naudojimas.". Užduotis: Nulipdyti vazonėlį 

gėlėms ar vazą- taikomosios paskirties 

daiktas. Darbo eiga: 

1.Indelio formos kūrimas ir lipdymas. 

2. Dekoravimas- įvairiomis geometrinėmis 

formomis, panaudojant faktūrą. Kuriant 

faktūras galima panaudoti įvairius daiktus 

randamus namie: šukas, bato antspaudą, bet 

kokį nelygų paviršių ir kt. 

3.Apipavidalinimas įvairias dažais. 

4.Ddarbelių nuotraukų sukūrimas. 

Priemonės: volas, peilis, įvairūs štampai, 

molis, modelinas (ar kita modeliavimo 

medžiaga).  

 

Birželio 5 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 

II gr. Antradienis  

13.00 – 15.00 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

114 kab.) 
 

Ketvirtadienis 

14.00-16.00 
(individualios 

konsultacijos) 

Lietuvių liaudies keramikos indai. Formos 

ir puošybos elementai. Faktūros 

naudojimas.". Užduotis: Nulipdyti vazonėlį 

gėlėms ar vazą- taikomosios paskirties 

daiktas. Darbo eiga: 

1.Indelio formos kūrimas ir lipdymas. 

2. Dekoravimas- įvairiomis geometrinėmis 

formomis, panaudojant faktūrą. Kuriant 

faktūras galima panaudoti įvairius daiktus 

randamus namie: šukas, bato antspaudą, bet 

kokį nelygų paviršių ir kt. 

3.Apipavidalinimas įvairias dažais. 

4.Ddarbelių nuotraukų sukūrimas. 

Birželio 5 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, įvairūs štampai, 

molis, modelinas (ar kita modeliavimo 

medžiaga).  

 

Dailė 

Kaip 

terapija 

 Pirmadienis/ 

Antradienis 

15.00-17.00 val. 
(Zoom pamoka ir 

konsultacija) 

,,Laisva tema“. Atlikimo technika: 

pasirenkama asmeniškai, t.y. piešimas, tapyba, 

koliažas ir t.t.  Priemonės: laisvai 

pasirenkamos. Užduotis:  nupiešti, nulipdyti, 

priklijuoti ir t.t. ką norite. 

Birželio 2 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) 

Meninė 

fotografija 

 Pirmadienis/ 

ketvirtadienis  

17.00-19.00 
(Zoom pamoka ir 

konsultacija) 

Natiurmortas natūra/abstrakcija. Užduotis: 
Susipažinti su fotoaparato valdymu: per šviesios ir 

per tamsios nuotraukos. 

Priemonės: Fotoaparatai + namų apyvokos 

daiktai, internetas, leidiniai, knygos 

Pateikimas FB uždaroje grupėje. 

Birželio 5 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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