
KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS 

NVŠ PROGRAMŲ UŽDUOTYS TRADICINIAM/MIŠRIAM IR NUOTOLINIAM MOKYMUI BIRŽELIO MĖN.  

 

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) 

Birželio 8-19 d.  

Diptiko kompozicija. Paaiškinimas: Diptikas 

(gr. diptychos - dvigubas, dukart sudėtas) 

2 dalių meno kūrinio (tapybos, skulptūros ir 

pan.) kompozicija, kurios sudedamosios dalys 

panašios viena su kita siužetu, tema, idėja. 2 

dviejų dalių paveikslas arba du paveikslai ta 

pačia tema. Užduotis: 

Laisvai pasirenkamomis priemonėmis ir 

formatu pavaizduoti kompoziciją, kuri 

susidaro iš dviejų dalių.  

Diptiko kompozicijos vaizdą galite suformuoti 

jei: 

1. Vaizdą dalinate į dvi dalis.  

   a. Veiksmas prasideda viename paveiksle, 

kitame prasitęsia. 

   b. Vaizdas padalimamas į dvi dalis. 

2. Dvi skirtingos situacijos, tačiau viena tema.  

  (pvz. Žydintis medis, nužydėjęs medis).  

Pamokos temą pristatantis filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=kls9XpYe

Ltw 

Birželio 19 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 

Birželio 8-19 d.  

Diptiko kompozicija. Paaiškinimas: Diptikas 

(gr. diptychos - dvigubas, dukart sudėtas) 

2 dalių meno kūrinio (tapybos, skulptūros ir 

pan.) kompozicija, kurios sudedamosios dalys 

panašios viena su kita siužetu, tema, idėja. 2 

Birželio 19 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) 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Graik%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Menas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tapyba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Skulpt%C5%ABra
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kompozicija
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(Bendra Zoom 

pamoka ir 

konsultacija);  

14.00-15.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos) 

dviejų dalių paveikslas arba du paveikslai ta 

pačia tema. Užduotis: 

Laisvai pasirenkamomis priemonėmis ir 

formatu pavaizduoti kompoziciją, kuri 

susidaro iš dviejų dalių.  

Diptiko kompozicijos vaizdą galite suformuoti 

jei: 

1. Vaizdą dalinate į dvi dalis.  

   a. Veiksmas prasideda viename paveiksle, 

kitame prasitęsia. 

   b. Vaizdas padalimamas į dvi dalis. 

2. Dvi skirtingos situacijos, tačiau viena tema.  

  (pvz. Žydintis medis, nužydėjęs medis).  

Pamokos temą pristatantis filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=kls9XpYe

Ltw 

Atliktų darbų atsiuntimas: 

el.paštu 

lukaskolm@gmail.com  

III gr. Antradienis 

15.30-17.30 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

114 kab.) 
 

Ketvirtadienis 

16.00-18.00  
(Zoom pamoka ir 

individualios 

konsultacijos) 

Birželio 8-12 d. 

Mandala iš siūlų. Pamokos tikslas - įtraukti 

mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą, ugdyti 

mokinių kūrybiškumo, asmenines, dalykines 

kompetencijas, atliekant mandalas iš siūlų ir 

medinių lazdelių. Priemonės: ilgos plonos 

lazdelės, įvairių spalvų, storio, faktūrų, 

dekoratyvinio pynimo siūlai. Užduoties 

atlikimas ir technologija aiškinama tiesioginės 

pamokos ir nuotolinio susitikimo metu. 

Užduotį atlikti nurodytais etapais, įsigilinti į 

pateiktus pavyzdžius. Pastebėti detales, 

formas, spalvas. 

Birželio 15-19 d. 

Popieriaus lankstymas. Origami. 

Priemonės: A4 formato lapas. Spalvoti 

pieštukai, trintukas, markeris.  

Užduotį atlikti nurodytais etapais, įsigilinti į 

pateiktus pavyzdžius. Užduoties atlikimas ir 

technologija aiškinama tiesioginės pamokos ir 

nuotolinio susitikimo metu. 

 

Birželio 12 d. 

el.paštu 

elena.martyna

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 19 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 

mailto:lukaskolm@gmail.com
mailto:elena.martyna@gmail.com
mailto:elena.martyna@gmail.com
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Birželio 22-29 d. 

Koliažas. Priemonės: Piešimo sąsiuvinio 

lapas (geriau tiktų akvarelinis popierius), 

paprastas pieštukas, flomasteriai arba guašo 

dažai, klijai, žirklės, spalvotas popierius ir 

kitos namuose turimos priemonės (makaronai, 

šiaudeliai, sagos, kvilingo juostelės ir kt.). 

Užduoties atlikimas ir technologija aiškinama 

tiesioginės pamokos ir nuotolinio susitikimo 

metu. Užduotį atlikti nurodytais etapais, 

įsigilinti į pateiktus pavyzdžius. Pastebėti 

detales, formas, spalvas.  

Birželio 29 d. 

el.paštu 

elena.martyna

@gmail.com 

IV gr. Pirmadienis 

15.30-17.30 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

114 kab.) 
 

Trečiadienis 

16.00-18.00 
(Zoom pamoka ir 

individualios 

konsultacijos) 

Birželio 8-12 d. 

Mandala iš siūlų. Pamokos tikslas - įtraukti 

mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą, ugdyti 

mokinių kūrybiškumo, asmenines, dalykines 

kompetencijas, atliekant mandalas iš siūlų ir 

medinių lazdelių. Priemonės: ilgos plonos 

lazdelės, įvairių spalvų, storio, faktūrų, 

dekoratyvinio pynimo siūlai. Užduoties 

atlikimas ir technologija aiškinama tiesioginės 

pamokos ir nuotolinio susitikimo metu. 

Užduotį atlikti nurodytais etapais, įsigilinti į 

pateiktus pavyzdžius. Pastebėti detales, 

formas, spalvas. 

Birželio 15-19 d. 

Popieriaus lankstymas. Origami. 

Priemonės: A4 formato lapas. Spalvoti 

pieštukai, trintukas, markeris.  

Užduotį atlikti nurodytais etapais, įsigilinti į 

pateiktus pavyzdžius. Užduoties atlikimas ir 

technologija aiškinama tiesioginės pamokos ir 

nuotolinio susitikimo metu. 

Birželio 22-29 d. 

Koliažas. Priemonės: Piešimo sąsiuvinio 

lapas (geriau tiktų akvarelinis popierius), 

paprastas pieštukas, flomasteriai arba guašo 

dažai, klijai, žirklės, spalvotas popierius ir 

Birželio 12 d. 

el.paštu 

elena.martyna

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 19 d. 

el.paštu 

elena.martyna

@gmail.com 

 

 

 

 

Birželio 29 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 

mailto:elena.martyna@gmail.com
mailto:elena.martyna@gmail.com
mailto:elena.martyna@gmail.com
mailto:elena.martyna@gmail.com
mailto:elena.martyna@gmail.com
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kitos namuose turimos priemonės (makaronai, 

šiaudeliai, sagos, kvilingo juostelės ir kt.). 

Užduoties atlikimas ir technologija aiškinama 

tiesioginės pamokos ir nuotolinio susitikimo 

metu. Užduotį atlikti nurodytais etapais, 

įsigilinti į pateiktus pavyzdžius. Pastebėti 

detales, formas, spalvas.  

V gr. Pirmadienis 

13.00-15.00 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

201 kab) 
 

Trečiadienis 

15.00-16.00 
(Bendra Zoom 

pamoka ir 

konsultacija);  

16.00-17.00 
(individualios Zoom 

konsultacijos)   
 

Birželio 8-19 d.  

Diptiko kompozicija. Paaiškinimas: Diptikas 

(gr. diptychos - dvigubas, dukart sudėtas) 

2 dalių meno kūrinio (tapybos, skulptūros ir 

pan.) kompozicija, kurios sudedamosios dalys 

panašios viena su kita siužetu, tema, idėja. 2 

dviejų dalių paveikslas arba du paveikslai ta 

pačia tema. Užduotis: 

Laisvai pasirenkamomis priemonėmis ir 

formatu pavaizduoti kompoziciją, kuri 

susidaro iš dviejų dalių.  

Diptiko kompozicijos vaizdą galite suformuoti 

jei: 

1. Vaizdą dalinate į dvi dalis.  

   a. Veiksmas prasideda viename paveiksle, 

kitame prasitęsia. 

   b. Vaizdas padalimamas į dvi dalis. 

2. Dvi skirtingos situacijos, tačiau viena tema.  

  (pvz. Žydintis medis, nužydėjęs medis).  

Pamokos temą pristatantis filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=kls9XpYe

Ltw 

Birželio 19 d. 

el.paštu 

lukaskolm@g

mail.com 

Tarpinė 

apžiūra 

birželio 12 d. 

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 

13.00 – 15.00 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

114 kab.) 
 

Trečiadienis 

14.00-16.00 
(Zoom pamoka ir 

Birželio 8-12 d. 

Koliažas.  

• Susipažinti su viena iš dailės technikų - 

koliažu.  

• Nupiešti nuotaikingą žuvies portretą. 

• Atlikti kūrybines užduotis, susijusias su 

koliažo technika. 
Priemonės - A4 formato popieriaus lapas, 

gali būti baltas ar spalvotas, juodas,  rudas 

Birželio 12 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 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Graik%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Menas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Tapyba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Skulpt%C5%ABra
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kompozicija
mailto:lukaskolm@gmail.com
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individualios 

konsultacijos) 
arba mėlynas flomasteris, margas, spalvotas 

popierius, gali būti senas, jau perskaitytas, 

mamos žurnalas, sausi klijai. 

Užduoties atlikimas ir technologija 

aiškinama tiesioginės pamokos ir nuotolinio 

susitikimo metu. Užduotį atlikti nurodytais 

etapais, įsigilinti į pateiktus pavyzdžius. 

Pastebėti detales, formas, spalvas. 

Birželio 15-19 d. 

Amuletas (lot. amuletum – tai, kas nešiojama 

ant savęs) – nedidelis prie kūno laikomas 

daiktas, tariamai turintis magiškos galios, 

galintis apsaugoti nuo nelaimių ar kitokio 

blogio: gina savininką nuo piktųjų jėgų, 

nuveja bėdą, apsaugo nuo nesėkmių, ligų, 

piktos lemties, blogo žmogaus, negeros akies, 

perspėja apie nelaimę. Visais laikais tai buvo 

priemonė apsisaugojimui ir gynybai. Tikintys 

vadinamąja bioenergija teigia, kad amuletai 

saugo neigiamos energijos poveikio. 

Užduotis: Sukurti amuletą, panaudojant 

baltiškus simbolius pagal reikšmę. 

Reikalingos priemonės: Molis, arba 

modelinas, dantų krapštukas, volelis, lentelė 

minkymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birželio 22 d. 

el.paštu 

elena.martyna

@gmail.com 

 

II gr. Antradienis  

13.00 – 15.00 
(Tradicinis 

užsiėmimas studijoje 

114 kab.) 
 

Ketvirtadienis 

14.00-16.00 
(individualios 

konsultacijos) 

Birželio 8-12 d. 

Koliažas.  

• Susipažinti su viena iš dailės technikų - 

koliažu.  

• Nupiešti nuotaikingą žuvies portretą. 

• Atlikti kūrybines užduotis, susijusias su 

koliažo technika. 
Priemonės - A4 formato popieriaus lapas, 

gali būti baltas ar spalvotas, juodas,  rudas 

arba mėlynas flomasteris, margas, spalvotas 

popierius, gali būti senas, jau perskaitytas, 

mamos žurnalas, sausi klijai. 

Birželio 12 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 

mailto:elena.martyna@gmail.com
mailto:elena.martyna@gmail.com
mailto:elena.martyna@gmail.com
mailto:elena.martyna@gmail.com


Užduoties atlikimas ir technologija 

aiškinama tiesioginės pamokos ir nuotolinio 

susitikimo metu. Užduotį atlikti nurodytais 

etapais, įsigilinti į pateiktus pavyzdžius. 

Pastebėti detales, formas, spalvas. 

Birželio 15-19 d. 

Amuletas (lot. amuletum – tai, kas nešiojama 

ant savęs) – nedidelis prie kūno laikomas 

daiktas, tariamai turintis magiškos galios, 

galintis apsaugoti nuo nelaimių ar kitokio 

blogio: gina savininką nuo piktųjų jėgų, 

nuveja bėdą, apsaugo nuo nesėkmių, ligų, 

piktos lemties, blogo žmogaus, negeros akies, 

perspėja apie nelaimę. Visais laikais tai buvo 

priemonė apsisaugojimui ir gynybai. Tikintys 

vadinamąja bioenergija teigia, kad amuletai 

saugo neigiamos energijos poveikio. 

Užduotis: Sukurti amuletą, panaudojant 

baltiškus simbolius pagal reikšmę. 

Reikalingos priemonės: Molis, arba 

modelinas, dantų krapštukas, volelis, lentelė 

minkymui. 

 

 

 

 

 

Birželio 22 d. 

el.paštu 

elena.martyna

@gmail.com 

 

Dailė 

Kaip 

terapija 

 Pirmadienis/ 

Antradienis 

15.00-17.00 val. 
(Zoom pamoka ir 

konsultacija) 

Birželio 8-15 d. 

Mes įveiksim virusą! Atlikimo technika: 

laisvai pasirenkama. Priemonės: laisvai 

pasirenkamos. Užduotis: 1. Popieriaus lape 

pavaizduokite koronavirusą ir sukurkite, 

nupieškite vaistus nuo jo (gali būti tabletės, 

skysti vaistai, skiepai ir t.t.). 3. Užrašykite savo 

sugalvotą vaistų pavadinimą. 4. Parašykite 

kaip juos turėtume naudoti, kad būtume sveiki. 

Birželio 15-22 d. 

Virtuali ekskursija  po Europos parką. 

Atlikimo technika: laisvas pasirinkimas.  

Priemonės: laisvai pasirenkamos. Užduotis: 1. 

Peržiūrėkite nuorodą:  

https://www.muziejai.lt/lobiai/katalogas.asp?p

aroda=14&muziejus=705 

Birželio 15 d. 

Atlikti darbai 

keliami į FB 

grupę, 

siunčiami el. 

paštu 

donata.butkute

@gmail.com 

 

 

Birželio 22 d. 

Atlikti darbai 

keliami į FB 

grupę, 

siunčiami el. 

paštu 

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) 

mailto:elena.martyna@gmail.com
mailto:elena.martyna@gmail.com
https://www.muziejai.lt/lobiai/katalogas.asp?paroda=14&muziejus=705
https://www.muziejai.lt/lobiai/katalogas.asp?paroda=14&muziejus=705
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mailto:donata.butkute@gmail.com


2. Išsirinkite vieną jums labiausiai patikusią 

skulptūrą. 3. Nupieškite išsirinktą skulptūrą 

popieriaus lape. 4. Nupieškite tai, ko, jūsų 

manymu, skulptūrai trūksta: spalvų, detalių,  

šalia vaikščiojančių katinų ☺ ir t.t.  

Birželio 22-30 d. 

Piešiu muziką. Atlikimo technika ir 

priemonės: laisvai pasirenkamos. Užduotis: 1. 

Išsirinkite sau patinkančią muziką. 2. 

Klausydamiesi muzikos pieškite ją: kai ji greita 

– pieškite greitai, kai ji lėta – lėtai, kai ji nutyla 

– sustokite. 3. Muzikai pasibaigus, baikite 

piešti. Jei norisi, galite kažką pripiešti. 4. 

Siųsdami darbus, parašykite kokia tai daina ar 

muzika. 

donata.butkute

@gmail.com 

 

 

 

 

Birželio 15 d. 

Atlikti darbai 

keliami į FB 

grupę, 

siunčiami el. 

paštu 

donata.butkute

@gmail.com 

Meninė 

fotografija 

 Pirmadienis/ 

ketvirtadienis  

17.00-19.00 
(Zoom pamoka ir 

konsultacija) 

Birželio 8-15 d. 

Natiurmortas natūra/abstrakcija. Užduotis: 

Rasti gamtoje ir buityje didelį ir mažą 

kontrastingumą juodai baltame spektre. 

Priemonės: Fotoaparatai + namų apyvokos 

daiktai, internetas, leidiniai, knygos. 

 

 

Birželio 15-22 d. 

Camera obscura. Užduotis: patiems 

pasigaminti ir išmėginti šios fotografavimo 

technikos. Camera obscura (lot. tamsus 

kambarys, taip pat – Pinhole) – optinis 

įrenginys, naudotas dailininkų ir turėjęs įtakos 

fotografijos atsiradimui. Reiškinys, kuris 

padėjo sukurti camera obscura, tyrinėtas dar 

Modzi ir Aristotelio, tačiau pirmasis detalus 

prietaiso aprašas atsirado 1485 m., jo autorius 

– Leonardas da Vinčis. Camera obscura – pro 

mažą skylutę įsiskverbianti šviesa ant visiškai 

tamsios patalpos sienos projektuoja apverstą 

vaizdą. Taip buvo atrastas fotografavimo 

būdas. 
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Šiais laikais Pinhole technika fotografai 

naudojasi tik dėl smalsumo, noro sukurti 

ypatingas meniškas nuotraukas. Jie gaminasi 

kameras iš kavos, arbatos, tabako dėžučių ar 

kitokių dėžių. Dėžėje pragręžiama skylutė, o į 

dėžės vidų dedama šviesai jautri medžiaga. 

Fotografuojant šiuo būdu vaizdas gali būti 

fiksuojamas (eksponuojamas) labai ilgai: 

minutę, valandą ar net parą. Daugiau 

informacijos: 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura  
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