
UŽDUOTYS DAILĖS MOKYKLOS MOKINIŲ NUOTOLINIAM MOKYMUI NUO GEGUŽĖS 18 D. IKI GEGUŽĖS 29 D (2 savaitės) 

 

Pastabos: 

* Ankstyvojo ugdymo programai (M1, M2, 1A, 1B, 1 C, 2A, 2B, 2C ir 2D klasėms) yra taikomas „Vieno mokytojo“ ugdymo modelis.  Erdvinė 
raiška ir dailės pažinimas yra integruojami į Plastinės raiškos dalyką  ir nuotolinio ugdymo laikotarpiu visus dalykus mokys vienas mokytojas. Kiti 
klasės mokytojai (pvz. erdvinės raiškos, dailės pažinimo) bus konsultantais, parengs atskiras užduotis. Užsiėmimai – 2 kartus per savaitę. 

*Pradinio ugdymo programos 3  klasių mokiniams visi dalykai yra integruoti į Plastinės raiškos  dalyką. Nuotolinio ugdymo laikotarpiu visus 
dalykus mokys du mokytojai – Plastinės raiškos ir Erdvinės raiškos, derindami užduotis. Užsiėmimai – 2 kartus per savaitę. 4 klasėms – 3 kartai, 2 
mokytojai.  5 klasių mokiniams užsiėmimus ves ir užduotis pateiks 3 mokytojai – plastinės raiškos, erdvinės raiškos ir dailės pažinimo. Kai kurios 
klasės bus sujungtos, keisi dalis 5 klasių mokytojų. 

*Pagrindinio ugdymo programai pirmomis savaitėmis bus taikomas tradicinis ugdymo modelis: 5 dalykai, 5 mokytojai.  Dalis klasių bus apjungta, 
keisis kai kurie mokytojai.  

*Dailės mėgėjų programoje nuotoliniam ugdyme lieka viena jungtinė klasė.  

*Atkreipkite dėmesį, kad kai kurių pamokų laikas ir mokytojai skiriasi. Bendraukite su tais mokytojais, kurie nurodyti prie Jūsų klasės šioje nuotolinio 
ugdymo užduočių lentelėje. 

 

 
Klasė 

 
Dalykas 

 
Pamokos 

laikas 

 
Užduotis ir jos paaiškinimas 

 
Mokytojas 

Mokytojo kontaktai / 
platforma, kur vyks 

pamoka / darbų 
pateikimo būdai 

M1 Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Trečiadienis 
nuo 17:05  
 

3 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Mylimas žaisliukas“. Mokinukai kuria lipnią mozaiką, 
sukdami norimų spalvų plastilino rutuliukus ir iš jų dėliodami 
savo mylimą žaisliuką. Darbelį atliekame, norimo dydžio 
lape. Jis gali būti spalvotas arba baltas. Fone galime piešti 
grafinėmis priemonėmis (pieštukais, geliniais rašikliais, tušu) 
arba jį visą dekoruoti, išklijuoti plastelinu.  
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
4 savaitė  

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 
 
Konsultantas – 
Herbertas 
Manomaitis 

Tel. 869992877 
FB Messenger, 
El.dienynas. 
Užduočių pateikimas 
el.dienyne ir FB 
Messengeryje. Atlikti ir 
nufotografuoti ar atskenuoti 
darbeliai (su užrašytu vardu, 
pavardės pirma raide ir klase) 
atsiunčiami el.dienyną arba 
FB Mesingeriu 
 



3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas. 
„Mano svajonių laikrodis“. Virtualiai aplankome Klaipėdos 
laikrodžių muziejų 
http://78.63.220.147/turai/2_laikrodziai_lt/  
Laisvai pasirinktomis (turimomis) priemonėmis ir 
technikomis (tapome dažaisi, piešiame pieštukais, geliniais 
rašikliais, aplikuojame spalvotu popieriumi, laikraščių, 
žurnalų skiautėmis) kuriame savo svajonių laikrodį. 
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas.  

 
 
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:00  
 

3 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Šešėlių pasakojimai“. Žaidžiame su išsirinktais ir 
atpažįstamų formų žaislais, stebėdami, pakreipdami, 
pasukdami, paslinkdami  ir apibrėždami besikeičiantį ir 
išdykusį jų šešėlį. Taip sukuriame šešėlių istoriją, pasakojimą. 
Darbelį atliekame derindami įvairias, namuose turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
4 savaitė  
3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 
 

M2 Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Ketvirtadienis 
nuo 14:00  
 

3 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Mylimas žaisliukas“. Mokinukai kuria lipnią mozaiką, 
sukdami norimų spalvų plastilino rutuliukus ir iš jų dėliodami 
savo mylimą žaisliuką. Darbelį atliekame, norimo dydžio 
lape. Jis gali būti spalvotas arba baltas. Fone galime piešti 
grafinėmis priemonėmis (pieštukais, geliniais rašikliais, tušu) 
arba jį visą dekoruoti, išklijuoti plastelinu.  
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
4 savaitė  
3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas. 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

Tel. 869992877 
FB Messenger, 
El.dienynas. 
Užduočių pateikimas 
el.dienyne ir FB 
Messengeryje. Atlikti ir 
nufotografuoti ar atskenuoti 
darbeliai (su užrašytu vardu, 
pavardės pirma raide ir klase) 
atsiunčiami el.dienyną arba 
FB Mesingeriu 
 



„Mano svajonių laikrodis“. Virtualiai aplankome Klaipėdos 
laikrodžių muziejų 
http://78.63.220.147/turai/2_laikrodziai_lt/  
Laisvai pasirinktomis (turimomis) priemonėmis ir 
technikomis (tapome dažaisi, piešiame pieštukais, geliniais 
rašikliais, aplikuojame spalvotu popieriumi, laikraščių, 
žurnalų skiautėmis) kuriame savo svajonių laikrodį. 
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas. 

Trečiadienis 
nuo 17:05  
 

3 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Šešėlių pasakojimai“. Žaidžiame su išsirinktais ir 
atpažįstamų formų žaislais, stebėdami, pakreipdami, 
pasukdami, paslinkdami  ir apibrėždami besikeičiantį ir 
išdykusį jų šešėlį. Taip sukuriame šešėlių istoriją, pasakojimą. 
Darbelį atliekame derindami įvairias, namuose turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
4 savaitė  
3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 
 

1A Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Trečiadienis 
nuo 15:00 
 

3 savaitės užduotis 
Užduotis sukurti skulptūrą (iš namie randamų priemonių) 
pagal vieną žymiausių XXa. menininko ispano Pablo Pikaso 
kūrybą. 
4 savaitės užduotis 
Piešinys „Šuo panašus į savo šeimininką arba šeimininkas 
panašus į savo šunį“ 

Ieva 
Siderkevičienė 

Užduočių ir pavyzdžių 
išsiuntimas 
manodienynas.lt 
žinutėmis, darbų atsiunti-
mas ir konsultacijos viber, 
el.dienyno žinutėmis arba 
el. paštu: 
siderkeviciene@yahoo.com 
tel. 868852120 Ketvirtadienis 

nuo 14:15 
 

3 savaitės užduotis 
„Pabaigti“ piešinį. Pasirinkti patikusią iškarpą ar nuotrauką ir 
pagal ją sukurti likusį piešinio siužetą, atkreipiant dėmesį į 
detales, spalvinę gamą. 
4 savaitės užduotis 
Užduotis „Namelis medyje“. Kas nėra svajojęs apie smagius 
žaidimus su draugais aukštai medyje?! Tapkime architektais ir 



sukurkime tokį namelį, kurio norėtų visi pasaulio vaikai. 

1B Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Trečiadienis 
nuo 16:00 
 

3 savaitės užduotis 
Užduotis sukurti skulptūrą (iš namie randamų priemonių) 
pagal vieną žymiausių XXa. menininko ispano Pablo Pikaso 
kūrybą. 
4 savaitės užduotis 
Piešinys „Šuo panašus į savo šeimininką arba šeimininkas 
panašus į savo šunį“ 

Ieva 
Siderkevičienė 

Užduočių ir pavyzdžių 
išsiuntimas 
manodienynas.lt 
žinutėmis, darbų atsiunti-
mas ir konsultacijos viber, 
el.dienyno žinutėmis arba 
el. paštu: 
siderkeviciene@yahoo.com 
tel. 868852120 Ketvirtadienis 

nuo 15:55 
 

3 savaitės užduotis 
„Pabaigti“ piešinį. Pasirinkti patikusią iškarpą ar nuotrauką ir 
pagal ją sukurti likusį piešinio siužetą, atkreipiant dėmesį į 
detales, spalvinę gamą. 
4 savaitės užduotis 
Užduotis „Namelis medyje“. Kas nėra svajojęs apie smagius 
žaidimus su draugais aukštai medyje?! Tapkime architektais ir 
sukurkime tokį namelį, kurio norėtų visi pasaulio vaikai. 

1C Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Trečiadienis 
Nuo 17:00 
 

3 savaitės užduotis 
Užduotis sukurti skulptūrą (iš namie randamų priemonių) 
pagal vieną žymiausių XXa. menininko ispano Pablo Pikaso 
kūrybą. 
4 savaitės užduotis 
Piešinys „Šuo panašus į savo šeimininką arba šeimininkas 
panašus į savo šunį“ 

Ieva 
Siderkevičienė 

Užduočių ir pavyzdžių 
išsiuntimas 
manodienynas.lt 
žinutėmis, darbų atsiunti-
mas ir konsultacijos viber, 
el.dienyno žinutėmis arba 
el. paštu: 
siderkeviciene@yahoo.com 
tel. 868852120 Ketvirtadienis 

nuo 17:35 
 

3 savaitės užduotis 
„Pabaigti“ piešinį. Pasirinkti patikusią iškarpą ar nuotrauką ir 
pagal ją sukurti likusį piešinio siužetą, atkreipiant dėmesį į 
detales, spalvinę gamą. 
4 savaitės užduotis 
Užduotis „Namelis medyje“. Kas nėra svajojęs apie smagius 
žaidimus su draugais aukštai medyje?! Tapkime architektais ir 
sukurkime tokį namelį, kurio norėtų visi pasaulio vaikai. 

2A Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Pirmadienis 
15:55 
 

3 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Šešėlių pasakojimai“. Žaidžiame su išsirinktais ir 
atpažįstamų formų žaislais, stebėdami, pakreipdami, 
pasukdami, paslinkdami  ir apibrėždami besikeičiantį ir 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

Tel. 869992877 
FB Messenger, 
El.dienynas. 
Užduočių pateikimas 



išdykusį jų šešėlį. Taip sukuriame šešėlių istoriją, pasakojimą. 
Darbelį atliekame derindami įvairias, namuose turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
4 savaitė  
3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 
 

el.dienyne ir FB 
Messengeryje. Atlikti ir 
nufotografuoti ar atskenuoti 
darbeliai (su užrašytu vardu, 
pavardės pirma raide ir klase) 
atsiunčiami el.dienyną arba 
FB Mesingeriu 
 

Trečiadienis 
nuo 18:15  
 

3 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Mylimas žaisliukas ir jo vardas“. Mokinukai kuria lipnią 
mozaiką, sukdami norimų spalvų plastilino rutuliukus ir iš jų 
dėliodami savo mylimą žaisliuką ir jo vardą. Darbelį 
atliekame, norimo dydžio baltame arba spalvotame lape. Fone 
galime piešti grafinėmis priemonėmis (pieštukais, geliniais 
rašikliais, tušu) arba jį visą dekoruoti, išklijuoti plastelinu.  
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
4 savaitė  
3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas. 
„Mano svajonių laikrodis“. Virtualiai aplankome Klaipėdos 
laikrodžių muziejų 
http://78.63.220.147/turai/2_laikrodziai_lt/  
Laisvai pasirinktomis (turimomis) priemonėmis ir 
technikomis (tapome dažaisi, piešiame pieštukais, geliniais 
rašikliais, aplikuojame spalvotu popieriumi, laikraščių, 
žurnalų skiautėmis) kuriame svajonių laikrodį. 
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas.  

2B Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Pirmadienis 
14:15 
 

3 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Šešėlių pasakojimai“. Žaidžiame su išsirinktais ir 
atpažįstamų formų žaislais, stebėdami, pakreipdami, 
pasukdami, paslinkdami  ir apibrėždami besikeičiantį ir 
išdykusį jų šešėlį. Taip sukuriame šešėlių istoriją, pasakojimą. 
Darbelį atliekame derindami įvairias, namuose turimas 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

Tel. 869992877 
FB Messenger, El.dienynas. 
Užduočių pateikimas 
el.dienyne ir FB 
Messengeryje. Atlikti ir 
nufotografuoti ar atskenuoti 
darbeliai (su užrašytu vardu, 



priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
4 savaitė  
3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 
 

pavardės pirma raide ir klase) 
atsiunčiami el.dienyną arba 
FB Mesingeriu 
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:45  
 

3 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Mylimas žaisliukas ir jo vardas“. Mokinukai kuria lipnią 
mozaiką, sukdami norimų spalvų plastilino rutuliukus ir iš jų 
dėliodami savo mylimą žaisliuką ir jo vardą. Darbelį 
atliekame, norimo dydžio baltame arba spalvotame lape. Fone 
galime piešti grafinėmis priemonėmis (pieštukais, geliniais 
rašikliais, tušu) arba jį visą dekoruoti, išklijuoti plastilinu.  
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
4 savaitė  
3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas. 
„Mano svajonių laikrodis“. Virtualiai aplankome Klaipėdos 
laikrodžių muziejų 
http://78.63.220.147/turai/2_laikrodziai_lt/  
Laisvai pasirinktomis (turimomis) priemonėmis ir 
technikomis (tapome dažaisi, piešiame pieštukais, geliniais 
rašikliais, aplikuojame spalvotu popieriumi, laikraščių, 
žurnalų skiautėmis) kuriame svajonių laikrodį. 
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas. 

2C Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Ketvirtadienis 
15:45 
 

3 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Mylimas žaisliukas ir jo vardas“. Mokinukai kuria lipnią 
mozaiką, sukdami norimų spalvų plastilino rutuliukus ir iš jų 
dėliodami savo mylimą žaisliuką ir jo vardą. Darbelį 
atliekame, norimo dydžio baltame arba spalvotame lape. Fone 
galime piešti grafinėmis priemonėmis (pieštukais, geliniais 
rašikliais, tušu) arba jį visą dekoruoti, išklijuoti plastelinu.  
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

Tel. 869992877 
FB Messenger, 
El.dienynas. 
Užduočių pateikimas 
el.dienyne ir FB 
Messengeryje. Atlikti ir 
nufotografuoti ar atskenuoti 
darbeliai (su užrašytu vardu, 
pavardės pirma raide ir klase) 



darbelių kūrimas.  
 
 
4 savaitė  
3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas. 
„Mano svajonių laikrodis“. Virtualiai aplankome Klaipėdos 
laikrodžių muziejų 
http://78.63.220.147/turai/2_laikrodziai_lt/  
Laisvai pasirinktomis (turimomis) priemonėmis ir 
technikomis (tapome dažaisi, piešiame pieštukais, geliniais 
rašikliais, aplikuojame spalvotu popieriumi, laikraščių, 
žurnalų skiautėmis) kuriame svajonių laikrodį. 
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas.  

atsiunčiami el.dienyną arba 
FB Mesingeriu 
 

Trečiadienis 
nuo 14:00 

3 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Šešėlių pasakojimai“. Žaidžiame su išsirinktais ir 
atpažįstamų formų žaislais, stebėdami, pakreipdami, 
pasukdami, paslinkdami  ir apibrėždami besikeičiantį ir 
išdykusį jų šešėlį. Taip sukuriame šešėlių istoriją, pasakojimą. 
Darbelį atliekame derindami įvairias, namuose turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
4 savaitė  
3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 

2D Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Antradienis 
nuo 17:30 
 

3 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Šešėlių pasakojimai“. Žaidžiame su išsirinktais ir 
atpažįstamų formų žaislais, stebėdami, pakreipdami, 
pasukdami, paslinkdami  ir apibrėždami besikeičiantį ir 
išdykusį jų šešėlį. Taip sukuriame šešėlių istoriją, pasakojimą. 
Darbelį atliekame derindami įvairias, namuose turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

Tel. 869992877 
FB Messenger, 
El.dienynas. 
Užduočių pateikimas 
el.dienyne ir FB 
Messengeryje. Atlikti ir 
nufotografuoti ar atskenuoti 
darbeliai (su užrašytu vardu, 
pavardės pirma raide ir klase) 
atsiunčiami el.dienyną arba 



4 savaitė  
3 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 

FB Mesingeriu 
 

Ketvirtadienis 
16:45  
 

3 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Mylimas žaisliukas ir jo vardas“. Mokinukai kuria lipnią 
mozaiką, sukdami norimų spalvų plastilino rutuliukus ir iš jų 
dėliodami savo mylimą žaisliuką ir jo vardą. Darbelį 
atliekame, norimo dydžio baltame arba spalvotame lape. Fone 
galime piešti grafinėmis priemonėmis (pieštukais, geliniais 
rašikliais, tušu) arba jį visą dekoruoti, išklijuoti plastilinu.  
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
4 savaitė  
3-iosios savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiunti-
mas jų aptarimas, koregavimas. 
„Mano svajonių laikrodis“. Virtualiai aplankome Klaipėdos 
laikrodžių muziejų: 
http://78.63.220.147/turai/2_laikrodziai_lt/  
Laisvai pasirinktomis (turimomis) priemonėmis ir 
technikomis (tapome dažaisi, piešiame pieštukais, geliniais 
rašikliais, aplikuojame spalvotu popieriumi, laikraščių, 
žurnalų skiautėmis) kuriame svajonių laikrodį. 
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas.  

3A Plastinė raiška 
(erdvinė-mišri) 
 

Pirmadienis 
nuo 14:15 
(2 val.) 
 

3 savaitė  
Iš gofruoto kartono padaryti gyvūną. 
4 savaitė  
Gamtos menas. Iš gamtoje randamų (lapų, šakų, akmenų ir 
t.t.) išdėlioti gyvūno ženklą. 
 

Herbertas 
Manomaitis 

Nuotraukas atsiųsti 
mokytojui el.paštu: 
herbertasmanomaitis
@yahoo.com 
 

Plastinė raiška Antradienis 
nuo 14:15 

3 savaitė 
3 pamoka. „Natiurmortas su gėlėmis“. Gėlių tapymas, 
stengiantis atkartoti gamtos sukurtas spalvas ir atspalvius, 
sumaišant kuo artimesnes natūraliai gėlių spalvai. Vazą 
ištapome norimais ornamentais. Tapome guašu, akvarele, ar 
akrilu. 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

Tel. 869992877 
FB Messenger, Viber, 
El.dienynas. 
Užduočių pateikimas 
el.dienyne, Viber ir FB 
Messengeryje. Atlikti ir 
nufotografuoti ar atskenuoti 
darbeliai (su užrašytu vardu, 



Filmuotas užduoties ir tapomo gėlių natiurmorto nuotraukos 
(kas namuose neturės gyvų gėlių) pateikimas, pavyzdžių 
pristatymas, aptarimas, darbelių kūrimas.  
4 savaitė 
4 pamoka. 3 pamokos mokinių atliktų darbelių nuotraukų 
atsiuntimas, aptarimas, koregavimas ir vertinimas. 

pavardės pirma raide ir klase) 
atsiunčiami el.dienyną, Viber 
arba FB Mesingeriu 
 

3B Plastinė raiška 
(erdvinė-mišri)  
 

Pirmadienis 
nuo 14:15 
(2 val.) 
 

Užduotis „Akmens amžius“. Tęsiame darbą. 
Jau turite nusipiešę gyvūnus (galime ir išgalvotus) arba 
egzistavusius prieš milijonus metų ir išmarginę juos 
įvairiausiais spalvotais ornamentais. 
Po to iš susrinktų akmenukų šiuos gyvūnus dėliojame, 
suklijuojame, dekoruojame akmenukus (flomasteriais, marke-
riais, tušu ar kt.). Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu 
jungti ir sutvirtinti akmenėlius. 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

Plastinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 15:55 
 

3 savaitė 
3 pamoka. „Natiurmortas su gėlėmis“. Gėlių tapymas, 
stengiantis atkartoti gamtos sukurtas spalvas ir atspalvius, 
sumaišant kuo artimesnes natūraliai gėlių spalvai. Vazą 
ištapome norimais ornamentais. Tapome guašu, akvarele, ar 
akrilu. 
Filmuotas užduoties ir tapomo gėlių natiurmorto nuotraukos 
(kas namuose neturės gyvų gėlių) pateikimas, pavyzdžių 
pristatymas, aptarimas, darbelių kūrimas.  
 
4 savaitė 
4 pamoka. 3 pamokos mokinių atliktų darbelių nuotraukų 
atsiuntimas, aptarimas, koregavimas ir vertinimas. 
 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

Tel. 869992877 
FB Messenger, Viber, 
El.dienynas. 
Užduočių pateikimas 
el.dienyne, Viber ir FB 
Messengeryje. Atlikti ir 
nufotografuoti ar atskenuoti 
darbeliai (su užrašytu vardu, 
pavardės pirma raide ir klase) 
atsiunčiami el.dienyną, Viber 
arba FB Mesingeriu 
 

3C Plastinė  raiška 
(erdvinė-mišri) 
 

Pirmadienis 
nuo 14:15 
(2 val.) 
 

Tema: „Tvarumas“ 
Kuriamas trimatis Kauno mitinis žvėris skirtas Kaunas 2022  
konkursui.  Darbe panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai 
kuriant iš antrinių žaliavų. 
3 savaitė „Personažo kūrimas“, išraiškos būdo paieška. 
4 savaitė „Žemė, vanduo, oras“, personažo fiksavimas 
fotografuojant įvairiose aplinkose. 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
El. paštu 
remigijus.sederevicius@
gmail.com 

Plastinė raiška Antradienis 3 savaitės užduotis Ieva Užduočių ir pavyzdžių 



nuo 14:15 
 

Taisyklingas, simetriškas ornamentas „Mandala“ arba 
užduotis kantrybės išbandymui J Kokios spalvos tavo 
šiandieninė nuotaika, tokios spalvos ir atliekama užduotis. 
4 savaitės užduotis 
„Judantys paveikslo veikėjai“. Užduotis – „išjudinti“ 
piešinio veikėjus, suteikiant kūrinio siužetui netikėtas detales. 

Siderkevičienė išsiuntimas 
manodienynas.lt žinutėmis, 
darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba  el.paštu: 
siderkeviciene@yahoo.com 
tel. 868852120 

3D Plastinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 17:35 
 

3 savaitės užduotis 
Taisyklingas, simetriškas ornamentas „Mandala“ arba 
užduotis kantrybės išbandymui J Kokios spalvos tavo 
šiandieninė nuotaika, tokios spalvos ir atliekama užduotis. 
4 savaitės užduotis 
„Judantys paveikslo veikėjai“. Užduotis – „išjudinti“ 
piešinio veikėjus, suteikiant kūrinio siužetui netikėtas detales. 

Ieva 
Siderkevičienė 

Užduočių ir pavyzdžių 
išsiuntimas 
manodienynas.lt žinutėmis, 
darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
paštu 
siderkeviciene@yahoo.com 
tel. 868852120 

Erdvinė-mišri 
raiška 
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:15 
(2 val.) 
 

Užduotis „Akmens amžius“. Tęsiame darbą. 
Jau turite nusipiešę gyvūnus (galime ir išgalvotus) arba 
egzistavusius prieš milijonus metų ir  išmarginę juos 
įvairiausiais spalvotais ornamentais. 
Po to iš susrinktų akmenukų šiuos gyvūnus dėliojame, 
suklijuojame, dekoruojame akmenukus (flomasteriais, marke-
riais, tušu ar kt.). 
Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

3E Plastinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 15:55 
 

3 savaitės užduotis 
Taisyklingas, simetriškas ornamentas „Mandala“ arba 
užduotis kantrybės išbandymui J Kokios spalvos tavo 
šiandieninė nuotaika, tokios spalvos ir atliekama užduotis. 
4 savaitės užduotis 
„Judantys paveikslo veikėjai“. Užduotis – „išjudinti“ 
piešinio veikėjus, suteikiant kūrinio siužetui netikėtas detales. 

Ieva 
Siderkevičienė 

Užduočių ir pavyzdžių 
išsiuntimas 
manodienynas.lt žinutėmis, 
darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
paštu 
siderkeviciene@yahoo.com 
tel. 868852120 

Erdvinė-mišri 
raiška 
 

Ketvirtadienis 
nuo 15:00 
(2 val.) 
 

Tema: „Tvarumas“ 
Kuriamas trimatis Kauno mitinis žvėris skirtas Kaunas 2022  
konkursui.  Darbe panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai 
kuriant iš antrinių žaliavų. 
3 savaitė „Personažo kūrimas“, išraiškos būdo paieška. 
4 savaitė „Žemė, vanduo, oras“, personažo fiksavimas 
fotografuojant įvairiose aplinkose. 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
El. paštu 
remigijus.sederevicius@
gmail.com 



4A Plastinė raiška 
 

Pirmadienis 
nuo 17:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 savaitė 
1 pamoka. Projektas „Pamoka draugams“. Mokinukai kuria, 
jiems patiems patinkančias, įdomias užduotėles draugams, jas 
patys atlikdami ir nufilmuodami.  
Busimų darbelių aptarimas, konsultavimas, darbelių kūrimas.  
4 savaitė 
1 pamoka. „Natiurmortas su gėlėmis“. Tapyto natiurmorto su 
gėlėmis, koliažinė kopija, interpretacija. Darbelį kuriame iš 
spalvoto popieriaus, laikraščių ir žurnalų reikiamų spalvų ir 
atspalvių iškarpų, skiaučių. Neturint reikiamos spalvos 
popieriaus, jį pasigaminame patys, ištapydami dažais. 
Filmuotas užduoties, pavyzdžių pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas. 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

Tel. 869992877 
FB Messenger, Viber, 
El.dienynas. 
Užduočių pateikimas 
el.dienyne, Viber ir FB 
Messengeryje. Atlikti ir 
nufotografuoti ar atskenuoti 
darbeliai (su užrašytu vardu, 
pavardės pirma raide ir klase) 
atsiunčiami el.dienyną, Viber 
arba FB Mesingeriu 

Trečiadienis 
nuo 16:00 
 

3 savaitė 
2 pamoka. 1 pamokos mokinių filmuotų darbelių atsiuntimas, 
aptarimas, koregavimas ir vertinimas. 
4 savaitė 
2 pamoka. 1 pamokos mokinių atliktų darbelių nuotraukų 
atsiuntimas, aptarimas, koregavimas ir vertinimas. 

Erdvinė raiška 
 

Ketvirtadienis 
nuo 15:00 
 

Užduotis „Akmens amžius“. Tęsiame darbą. 
Jau turite nusipiešę gyvūnus (galime ir išgalvotus) arba 
egzistavusius prieš milijonus metų ir išmarginę juos 
įvairiausiais spalvotais ornamentais. 
Po to iš susrinktų akmenukų šiuos gyvūnus dėliojame, 
suklijuojame, dekoruojame akmenukus (flomasteriais, marke-
riais, tušu ar kt.). 
Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

4B Plastinė raiška Trečiadienis 
nuo 15:00 
(sujungta su 
4C klase) 
 
 

Tema „Nuotrauka piešinyje“. 
Pasirenkame norimą spalvotą arba juodai baltą foto nuotrauką. 
Ją paklijuojame ant A3 formato lapo. Pradžioje su pieštuku 
piešiame įvairius objektus (eskizuojame) pratęsdami 
nuotraukos siužetą. Vėliau spalviname pieštukais, 
flomasteriais ar guašu, spalvas derinant prie nuotraukos. 
Galima aplikuoti panaudojant keletą nuotraukų. Renkantis 

 
 
Laima 
Giedraitienė 

 
ZOOM meeting  

2020.05.20 15:00     

2020.05.22 15:00      

2020.05.27 15:00     
Penktadienis 



nuo 15:00 
(sujungta su 
4C klase) 
 

nespalvotą nuotrauką, galimas tik grafinis juodai baltas 
išpildymas. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, pavyzdžiai, individualus 
darbas.  
2 pamoka – kompozicijos pabaigimas, kontūro apvedžiojimas, 
detalių akcentavimas. Komentarai, darbo aptarimas. 
2 savaitė 
Tema „Monotipija kitaip“, abstrakčios tapybos užduotis. 
 Pirmiausia darome laisvai pasirinktų namų aplinkos daiktų 
atspaudus su dažais. Tai gali būti augalo lapas, audinio ar 
celofano skiautė, saldainio popierėlis, ar tiesiog pirštų 
atspaudai. Vėliau, tobulinant bendrą kompoziciją, pripiešiame 
detalių, pabaigiant pavaizduojame kokią nors fantastinę 
būtybę arba paliekame abstraktų kūrinį. Spalvinimo 
priemonės pačios įvairiausios. 
1 pamoka –užduoties aptarimas, supažindinimas su atlikimo 
priemonėmis, individualus darbas.  
2 pamoka – užduoties kompozicinis, spalvinis sprendimas, 
detalių pripiešimas, darbo pabaigimas. Komentarai, darbų 
aptarimas. 

2020.05.29 15:00      
 
 
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.dienyno žinute mokinių 
tėvams. 
 
Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
laima.giedraitiene@gmail.com 

Erdvinė raiška 
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:15 
 

3 savaitė 
„Popierinė skulptūra iš plokštumų“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
karpomos ir lankstomos skulptūros iš popieriaus arba plono 
kartono. 
4 savaitė 
„Struktūrinė skulptūra“.  
Kuriamos modulinės struktūros erdvinės kompozicijos iš 
dantų krapštukų arba degtukų. Peržiūrimi el. dienyne pateikti 
pavyzdžiai ir temos bei atlikimo paaiškinimas. 
 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

4C Erdvinė raiška 
 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 
 

Užduotis „Akmens amžius“. Tęsiame darbą. 
Jau turite nusipiešę gyvūnus (galime ir išgalvotus) arba 
egzistavusius prieš milijonus metų ir išmarginę juos 
įvairiausiais spalvotais ornamentais. 
Po to iš susrinktų akmenukų šiuos gyvūnus dėliojame, 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 



suklijuojame, dekoruojame akmenukus (flomasteriais, marke-
riais, tušu ar kt.). 
Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 

 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

 
Plastinė raiška 

Trečiadienis 
nuo 15:00 
(sujungta su 
4B klase) 
 
 
 
 
 

Tema „Nuotrauka piešinyje“. 
Pasirenkame norimą spalvotą arba juodai baltą foto nuotrauką. 
Ją paklijuojame ant A3 formato lapo. Pradžioje su pieštuku 
piešiame įvairius objektus (eskizuojame) pratęsdami 
nuotraukos siužetą. Vėliau spalviname pieštukais, 
flomasteriais ar guašu, spalvas derinant prie nuotraukos. 
Galima aplikuoti panaudojant keletą nuotraukų. Renkantis 
nespalvotą nuotrauką, galimas tik grafinis juodai baltas 
išpildymas. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, pavyzdžiai, individualus 
darbas.  
2 pamoka – kompozicijos pabaigimas, kontūro apvedžiojimas, 
detalių akcentavimas. Komentarai, darbo aptarimas. 
2 savaitė 
Tema „Monotipija kitaip“, abstrakčios tapybos užduotis. 
 Pirmiausia darome laisvai pasirinktų namų aplinkos daiktų 
atspaudus su dažais. Tai gali būti augalo lapas, audinio ar 
celofano skiautė, saldainio popierėlis, ar tiesiog pirštų 
atspaudai. Vėliau, tobulinant bendrą kompoziciją, pripiešiame 
detalių, pabaigiant pavaizduojame kokią nors fantastinę 
būtybę arba paliekame abstraktų kūrinį. Spalvinimo 
priemonės pačios įvairiausios. 
1 pamoka –užduoties aptarimas, supažindinimas su atlikimo 
priemonėmis, individualus darbas.  
2 pamoka – užduoties kompozicinis, spalvinis sprendimas, 
detalių pripiešimas, darbo pabaigimas. Komentarai, darbų 
aptarimas. 

 
 
Laima 
Giedraitienė 

 
ZOOM meeting  

2020.05.20 15:00     

2020.05.22 15:00      

2020.05.27 15:00     

2020.05.29 15:00      
 
 
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.dienyno žinute mokinių 
tėvams. 
 
Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
laima.giedraitiene@gmail.com 

Penktadienis 
nuo 15:00 
(sujungta su 
4B klase) 
 

4D Erdvinė raiška 
 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 

Tema: „Tvarumas“ 
Kuriamas trimatis Kauno mitinis žvėris skirtas Kaunas 2022  
konkursui.  Darbe panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai 
kuriant iš antrinių žaliavų. 
3 savaitė „Personažo kūrimas“, išraiškos būdo paieška. 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
El. paštu 



4 savaitė „Žemė, vanduo, oras“, personažo fiksavimas 
fotografuojant įvairiose aplinkose. 

remigijus.sederevicius@
gmail.com 

Plastinė raiška 
 
 

Antradienis 
nuo 17:30 
 

3 savaitė 
Užduotis – SUKOMPONUOTI APVALIĄ KOMPOZICIJĄ. 
Pavyzdžiu jums gali pasitarnauti medaliai ir monetos. Tačiau 
tikslaus apskritimo nesilaikykite, leiskite piešiniui ramiai 
„plaukti“ taip, kaip jam pačiam „plaukiasi“. Siūlau vienas 
linijas perpinti su kitomis, o taip pat galima panaudoti ir 
tekstą, kaip piešinio pavadinimą ar tiesiog raides. Pateikiu ir 
savo kelis pavyzdžius, kaip man sekėsi kurt pagal šią užduotį 
(el.dienyne) 
Pirmam darbo etape galite piešti tik linijines kompzicijas. 
4 savaitė 
Tęsiame pradėta užduotį – SUKOMPONUOTI APVALIĄ 
KOMPO-ZICIJĄ. Pradžioje piešėte linijas, o tolimesnė užduotis savo 
kompozicijose įvesti toną minkštu pieštuku, geliniu rašikliu, ar guašu.  

 
 
 
Gvidas Latakas 

Atlikti ir nufotografuoti ar 
atskenuoti darbai (su užrašytu 
vardu, pavardės pirma raide ir 
klase) atsiunčiami el.dienyną. 

Ketvirtadienis 
nuo 14:15 
 

4E Erdvinė raiška 
 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 

3 savaitė  
Iš gofruoto kartono padaryti gyvūną. 
4 savaitė  
Gamtos menas. Iš gamtoje randamų (lapų, šakų, akmenų ir 
t.t.) išdėlioti gyvūno ženklą. 
 

Herbertas 
Manomaitis 

Nuotraukas atsiųsti 
mokytojui el.paštu: 
herbertasmanomaitis
@yahoo.com 
Jei bus planuojama  ZOOM 
pamoka – prisijungimas 
išsiųstas tėvams el.dienynu. 

Plastinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 14:15 
 

3 savaitė 
Užduotis – SUKOMPONUOTI APVALIĄ KOMPOZICIJĄ. 
Pavyzdžiu jums gali pasitarnauti medaliai ir monetos. Tačiau 
tikslaus apskritimo nesilaikykite, leiskite piešiniui ramiai 
„plaukti“ taip, kaip jam pačiam „plaukiasi“. Siūlau vienas 
linijas perpinti su kitomis, o taip pat galima panaudoti ir 
tekstą, kaip piešinio pavadinimą ar tiesiog raides. Pateikiu ir 
savo kelis pavyzdžius, kaip man sekėsi kurt pagal šią užduotį 
(el.dienyne) 
Pirmam darbo etape galite piešti tik linijines kompzicijas. 
4 savaitė 
Tęsiame pradėta užduotį – SUKOMPONUOTI APVALIĄ 
KOMPOZICIJĄ. Pradžioje piešėte linijas, o tolimesnė 
užduotis savo kompozicijose įvesti toną minkštu pieštuku, 

 
 
Gvidas Latakas 

Atlikti ir nufotografuoti ar 
atskenuoti darbai (su užrašytu 
vardu, pavardės pirma raide ir 
klase) atsiunčiami el.dienyną. 

Ketvirtadienis 
nuo 17:35 
 



geliniu rašikliu, ar guašu. 

4F Plastinė raiška 
 

Pirmadienis 
nuo 14:15 
 

3 savaitė. 
Piešimas. 
Tema: mano kambarys. Pasirinkite įdomesnį savo arba bet 
kokio namų kambario fragmentą (kampą), kuriame daugiau 
daiktų ir detalių. Priemonės: paprastas pieštukas, spalvoti 
pieštukai, markeris, flomasteriai. Jei piešine pieštuku - reikės 
šešėlių ir patonavimo. Jei markeriu - piešinys gali būti 
linijinis. 
 
 
4 savaitė 
Piešiame gyvai zoom pamokoje.  
„Pikaso šuniukas“. Pamokai turėti šias priemones: 
Popieriaus lapą (A5 – pusė A4 dydžio lapo), pieštuką, 
trintuką, teptuką, 3-4 guašo arba akvarelės spalvas, juodą 
markerį arba flomasterį. Kursime „Pikaso“ šuniuką arba 
paukštį. 
https://www.youtube.com/watch?v=slYX1OUKuhI 
 

Jurgita 
Delonaitė-
Meškienė 

ZOOM pamoka nevyks. 
Savarankiškas darbas 
namuose. 
 
Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
dejurga@gmail.com 
 
 
ZOOM meeting  
2020.05.25    14:15  
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.dienyno žinute mokiniams 
ir tėvams. 
 

Antradienis 
nuo 15:00 
 

3 savaitė 
Užduotis – SUKOMPONUOTI APVALIĄ KOMPOZICIJĄ. 
Pavyzdžiu jums gali pasitarnauti medaliai ir monetos. Tačiau 
tikslaus apskritimo nesilaikykite, leiskite piešiniui ramiai 
„plaukti“ taip, kaip jam pačiam „plaukiasi“. Siūlau vienas 
linijas perpinti su kitomis, o taip pat galima panaudoti ir 
tekstą, kaip piešinio pavadinimą ar tiesiog raides. Pateikiu ir 
savo kelis pavyzdžius, kaip man sekėsi kurt pagal šią užduotį 
(el.dienyne) 
Pirmam darbo etape galite piešti tik linijines kompzicijas. 
4 savaitė 
Tęsiame pradėta užduotį – SUKOMPONUOTI APVALIĄ 
KOMPOZICIJĄ. Pradžioje piešėte linijas, o tolimesnė 
užduotis savo kompozicijose įvesti toną minkštu pieštuku, 
geliniu rašikliu, ar guašu. 

 
Gvidas Latakas 

Atlikti ir nufotografuoti ar 
atskenuoti darbai (su užrašytu 
vardu, pavardės pirma raide ir 
klase) atsiunčiami el.dienyną. 



Erdvinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 14:15 

3 savaitė 
„Popierinė skulptūra iš plokštumų“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
karpomos ir lankstomos skulptūros iš popieriaus arba plono 
kartono. 
4 savaitė 
„Struktūrinė skulptūra“.  
Kuriamos modulinės struktūros erdvinės kompozicijos iš 
dantų krapštukų arba degtukų. Peržiūrimi el. dienyne pateikti 
pavyzdžiai ir temos bei atlikimo paaiškinimas. 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

4G Plastinė raiška 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 
 

3 savaitė. Praėjusią pamoką piešėme Pikaso šuniuką arba 
paukštį, jums buvo likę jį nuspalvinti. Laukiu šių darbelių 
nuotraukų iki ketvirtadienio. 
Čia filmukas, pagal kurį piešėme: 
 https://www.youtube.com/watch?v=slYX1OUKuhI 
 
Idėja: piešti po vieną šuniuko ar paukščio detalę vis pasukant 
popieriaus lapą. Vėliau drąsiai sujungti linijas, pripiešti 
papildomų linijų ir galiausiai nuspalvinti savo piešinį kaip 
mozaiką (taip spalvinome mokslo metų pradžioje). 
 
Šios dienos nauja užduotis tiems, kad šuniuką jau nupiešę – 
MANO KAMBARYS. Pasirinkite įdomesnį savo arba bet 
kokio namų kambario fragmentą (kampą), kuriame daugiau 
daiktų ir detalių. 
Priemonės: paprastas pieštukas, spalvoti pieštukai, markeris, 
flomasteriai. Jei piešite pieštuku - reikės šešėlių ir patonavimo 
(paspalvinimo pieštuku). Jei markeriu - piešinys gali būti 
linijinis. Pavyzdžiai išsiųsti el.paštu tėveliams. 
 
4 savaitė. Tema: koliažas. Darbų (Mano kambarys, Pikaso šu-
niukas) aptarimas 

 
Jurgita 
Delonaitė-
Meškienė 
 

Savarankiškas darbas 
namuose. 
 
 
Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
dejurga@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZOOM meeting.  
2020.05.25    16:00 
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.paštu mokiniams ir tėvams. 
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:30 

3 savaitė  
Atsiųstų piešinių koregavimas. Papildomos medžiagos 

 
Jurgita 
Delonaitė-

ZOOM meeting.  
2020.05.21    14:30 
Darbų atsiuntimas 



peržiūra. Darbo pabaigimas savarankiškai. 
 
 
4 savaitė Paskutinė pavasario pamoka! Geriausių pusmečio 
darbų peržiūra, vertinimas. 

Meškienė 
 

dejurga@gmail.com 
 
ZOOM meeting.  
2020.05.28    14:30 
 

Erdvinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 14:15 

Užduotis „Akmens amžius“. Tęsiame darbą. 
Jau turite nusipiešę gyvūnus (galime ir išgalvotus) arba 
egzistavusius prieš milijonus metų ir išmarginę juos 
įvairiausiais spalvotais ornamentais. 
Po to iš susrinktų akmenukų šiuos gyvūnus dėliojame, 
suklijuojame, dekoruojame akmenukus (flomasteriais, marke-
riais, tušu ar kt.). 
Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

5A Plastinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 15:00 
 

3 savaitė 
Tema: „Mamai ir tėveliui“.  
Piešti A3 lapo formate, pieštuku, spalvotais pieštukais, 
akvarele, guašu. 
Paaiškinimai ir pavyzdžiai išsiųsti el. dienyno panešimu. 
Darbus fotografuokite ir siųskite mokytojai į el. dienyną  
arba el. paštu: audrone.ona@gmail.com 
 
4 savaitė 
Tema: „Labai spalvingas mano autoportretas“. 
Piešti A3 lapo formate akvarele, guašu, pastele. 
Paaiškinimai ir pavyzdžiai išsiųsti el. dienyno panešimu. 
Darbus fotografuokite ir siųskite į el. dienyną  
arba el. paštu: audrone.ona@gmail.com 

 
 
Audronė 
Pitrinienė 

Darbus fotografuokite ir 
siųskite per el. dienyną 
arba el. paštu 
audrone.ona@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbus fotografuokite ir 
siųskite per el. dienyną 
arba el. paštu 
audrone.ona@gmail.com 

Penktadienis 
nuo 14:15 
 

3 savaitė 
Tema: „Mamai ir tėveliui“. Darbo tęsimas. Pabaigimas. 
Pradėtus piešinius konsultacijai arba pabaigtus piešinius 
siųskite mokytojai per el.dienyną arba el. paštu: 
audrone.ona@gmail.com 
 
4 savaitė 
Tema: „Labai spalvingas mano autoportretas“. Darbo 



tęsimas. Pabaigimas. 
Pradėtus piešinius konsultacijai arba pabaigtus piešinius 
siųskite mokytojai per el.dienyną arba el. paštu: 
audrone.ona@gmail.com 
 

Dailės pažinimas 
 

Antradienis 
nuo 16:00 
 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už	piešinį	bus	rašomas	
pažymys.	Kokybiškai	
nufotografuotus	darbus	
siųsti	el.	paštu:	
r.simanaitiene@gmail.com	
imtinai	iki	2020.06.01	d.	
(ant	lapo	nepamiršti	
parašyti	savo	vardą,	
pavardę	ir	klasę).	
 
 



spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus.	

Erdvinė raiška Trečiadienis 
nuo 14:15 
 

3 savaitė  
Iš gofruoto kartono padaryti gyvūną. 
 
4 savaitė  
Gamtos menas. Iš gamtoje randamų (lapų, šakų, akmenų ir 
t.t.) išdėlioti gyvūno ženklą. 
 

Herbertas 
Manomaitis 

Nuotraukas atsiųsti 
mokytojui el.paštu: 
herbertasmanomaitis
@yahoo.com 
Jei bus planuojamas  ZOOM 
susitikimas – prisijungimas 
išsiųstas tėvams el.dienyno 
žinute. 

5B Erdvinė raiška Antradienis 
nuo 14:15 

Užduotis „Akmens amžius“. Tęsiame darbą. 
Jau turite nusipiešę gyvūnus (galime ir išgalvotus) arba 
egzistavusius prieš milijonus metų ir išmarginę juos 
įvairiausiais spalvotais ornamentais. 
Po to iš susrinktų akmenukų šiuos gyvūnus dėliojame, 
suklijuojame, dekoruojame akmenukus (flomasteriais, marke-
riais, tušu ar kt.). 
Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 15:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už	piešinį	bus	rašomas	



 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus.	

pažymys.	Kokybiškai	
nufotografuotus	darbus	
siųsti	el.	paštu:	
r.simanaitiene@gmail.com	
imtinai	iki	2020.06.01	d.	
(ant	lapo	nepamiršti	
parašyti	savo	vardą,	
pavardę	ir	klasę).	
 
 

Plastinė raiška Trečiadienis 
nuo 17:30 

3 savaitės tema: ,,Perspektyva“. 	
Atlikimo technika: laisvas pasirinkimas.	
Priemonės: laisvai pasirenkamos. 
Užduotis: 
1.Peržiūrėti vaizdo įrašą 
https://www.youtube.com/watch?v=kQHPKGvzoTs&list=PL
L7M9q7kAPONEGaEU7A9sYHGpezSHS7Dl&index=9  
2.Pabandykite namuose surasti nereikalingą žurnalą ar 
nuotrau-ką, 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. Pamoka planuojama per zoom, o nuoroda bus atsiųsta 
el. dienyne arba elektroniniu paštu. 
 
4 savaitės  tema: ,,Dažų vartymas“. 	

Donata 
Sadauskienė 

Užduoties pateikimas, 
konsultavimas, aptarimas per 
ZOOM. 
Prisijungimo kodas  ar 
nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
 
 
Atlikti darbai siunčiami: 
donata.butkute@gmail.com 

Ketvirtadienis 
nuo 14:15 



Atlikimo technika ir priemonės: liejimas dažais (skystu guašu, 
tušu, akvarele).	
Užduotis: 1. Pasiruoškite vandens, dažų ir popieriaus. 
2. Ant lapo uždėkite vieną ar kelis spalvotus taškus, pilnus 
vandens, ir atsargiai truputį pakėlę lapą pradėkite jį vartyti. 
Taip vartydami lapą įvairiomis kryptimis, stenkitės, kad dažų 
lašas greitai nenuriedėtų popieriaus paviršiumi. Pabandykite 
šias lašais sukurti uždarą figūrą ar kompoziciją. 
3. Tą patį išbandykite ant drėgno popieriaus lapo. Svarbu, jog 
drąsiai eksperimentuotumėte ir ,,klystumėte“ J Pavyzdžiai ir 
video, kaip tai atlikti, bus pateikti pamokos metu (per zoom).	

5C Erdvinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 14:15 

Tema: „Tvarumas“ 
Kuriamas trimatis Kauno mitinis žvėris skirtas Kaunas 2022  
konkursui.  Darbe panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai 
kuriant iš antrinių žaliavų. 
3 savaitė „Personažo kūrimas“, išraiškos būdo paieška. 
4 savaitė „Žemė, vanduo, oras“, personažo fiksavimas 
fotografuojant įvairiose aplinkose. 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
El. paštu 
remigijus.sederevicius@
gmail.com 

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 15:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už	piešinį	bus	rašomas	
pažymys.	Kokybiškai	



TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus.	

nufotografuotus	darbus	
siųsti	el.	paštu:	
r.simanaitiene@gmail.com	
imtinai	iki	2020.06.01	d.	
(ant	lapo	nepamiršti	
parašyti	savo	vardą,	
pavardę	ir	klasę).	
 
 

Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 15:00 
 
 

3 savaitės tema: ,,Perspektyva“. 	
Atlikimo technika: laisvas pasirinkimas.	
Priemonės: laisvai pasirenkamos. 
Užduotis: 
1.Peržiūrėti vaizdo įrašą 
https://www.youtube.com/watch?v=kQHPKGvzoTs&list=PL
L7M9q7kAPONEGaEU7A9sYHGpezSHS7Dl&index=9  
2.Pabandykite namuose surasti nereikalingą žurnalą ar 
nuotrau-ką, 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. Pamoka planuojama per zoom, o nuoroda bus atsiųsta 
el. dienyne arba elektroniniu paštu. 
 
4 savaitės  tema: ,,Dažų vartymas“. 	
Atlikimo technika ir priemonės: liejimas dažais (skystu guašu, 
tušu, akvarele).	

 
 
Donata 
Sadauskienė 

Užduoties pateikimas, 
konsultavimas, aptarimas per 
ZOOM. 
Prisijungimo kodas  ar 
nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
 
 
Atlikti darbai siunčiami: 
donata.butkute@gmail.com 

 
Ketvirtadienis 
nuo 17:30 
 



Užduotis: 1. Pasiruoškite vandens, dažų ir popieriaus. 
2. Ant lapo uždėkite vieną ar kelis spalvotus taškus, pilnus 
vandens, ir atsargiai truputį pakėlę lapą pradėkite jį vartyti. 
Taip vartydami lapą įvairiomis kryptimis, stenkitės, kad dažų 
lašas greitai nenuriedėtų popieriaus paviršiumi. Pabandykite 
šias lašais sukurti uždarą figūrą ar kompoziciją. 
3. Tą patį išbandykite ant drėgno popieriaus lapo. Svarbu, jog 
drąsiai eksperimentuotumėte ir ,,klystumėte“ J Pavyzdžiai ir 
video, kaip tai atlikti, bus pateikti pamokos metu (per zoom). 

5D Erdvinė raiška Antradienis 
nuo 14:15 

3 savaitė 
„Popierinė skulptūra iš plokštumų“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
karpomos ir lankstomos skulptūros iš popieriaus arba plono 
kartono. 
4 savaitė 
„Struktūrinė skulptūra“.  
Kuriamos modulinės struktūros erdvinės kompozicijos iš 
dantų krapštukų arba degtukų. Peržiūrimi el. dienyne pateikti 
pavyzdžiai ir temos bei atlikimo paaiškinimas. 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 15:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už	piešinį	bus	rašomas	



4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus.	

pažymys.	Kokybiškai	
nufotografuotus	darbus	
siųsti	el.	paštu:	
r.simanaitiene@gmail.com	
imtinai	iki	2020.06.01	d.	
(ant	lapo	nepamiršti	
parašyti	savo	vardą,	
pavardę	ir	klasę).	
 
 

Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 14:15 
 

3 savaitės tema: ,,Perspektyva“. 	
Atlikimo technika: laisvas pasirinkimas.	
Priemonės: laisvai pasirenkamos. 
Užduotis: 
1.Peržiūrėti vaizdo įrašą 
https://www.youtube.com/watch?v=kQHPKGvzoTs&list=PL
L7M9q7kAPONEGaEU7A9sYHGpezSHS7Dl&index=9  
2.Pabandykite namuose surasti nereikalingą žurnalą ar 
nuotrau-ką, 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. Pamoka planuojama per zoom, o nuoroda bus atsiųsta 
el. dienyne arba elektroniniu paštu. 
 
4 savaitės  tema: ,,Dažų vartymas“. 	
Atlikimo technika ir priemonės: liejimas dažais (skystu guašu, 

 
 
Donata 
Sadauskienė 

Užduoties pateikimas, 
konsultavimas, aptarimas per 
ZOOM. 
Prisijungimo kodas  ar 
nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
 
 
Atlikti darbai siunčiami: 
donata.butkute@gmail.com 

 
Ketvirtadienis 
nuo 16:00 
 



tušu, akvarele).	
Užduotis: 1. Pasiruoškite vandens, dažų ir popieriaus. 
2. Ant lapo uždėkite vieną ar kelis spalvotus taškus, pilnus 
vandens, ir atsargiai truputį pakėlę lapą pradėkite jį vartyti. 
Taip vartydami lapą įvairiomis kryptimis, stenkitės, kad dažų 
lašas greitai nenuriedėtų popieriaus paviršiumi. Pabandykite 
šias lašais sukurti uždarą figūrą ar kompoziciją. 
3. Tą patį išbandykite ant drėgno popieriaus lapo. Svarbu, jog 
drąsiai eksperimentuotumėte ir ,,klystumėte“ J Pavyzdžiai ir 
video, kaip tai atlikti, bus pateikti pamokos metu (per zoom). 

5E Edrvinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 15:00 
 

Užduotis „Akmens amžius“. Tęsiame darbą. 
Jau turite nusipiešę gyvūnus (galime ir išgalvotus) arba 
egzistavusius prieš milijonus metų ir išmarginę juos 
įvairiausiais spalvotais ornamentais. 
Po to iš susrinktų akmenukų šiuos gyvūnus dėliojame, 
suklijuojame, dekoruojame akmenukus (flomasteriais, marke-
riais, tušu ar kt.). 
Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 16:00 
 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už	piešinį	bus	rašomas	



4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 
	

pažymys.	Kokybiškai	
nufotografuotus	darbus	
siųsti	el.	paštu:	
r.simanaitiene@gmail.com	
imtinai	iki	2020.06.01	d.	
(ant	lapo	nepamiršti	
parašyti	savo	vardą,	
pavardę	ir	klasę).	
 
 

Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 16:00 
 
 
 

Tema „Draugai“.  Prašau pakeisti paprastus namų daiktus 
(sugyvinti juos), kad jie įgautų veidukus. Gražiai juos 
sugrupuoti, nufotografuoti ir atsiųsti nuotrauką. Priemonės 
diaktų sugyvinimui ir dekoravimui – įvairiausios randamos 
namuose: kaspinėliai, lipni juosta, folija, flomasteriai, guašas. 
Tai užduotis savaitei. Iki gegužės 27 dienos turite atsiųsti 
nuotraukas. Jei turite klausimų – rašykite mokytojai savaitės 
bėgyje. Sėkmės! 
 

Judita 
Budriūnaitė 

Nufotografuotus darbus 
siųskite mokytojai el.paštu: 
juditabu@gmail.com 

Ketvirtadienis 
nuo 16:00 
 

3 savaitė 
Užduotis – SUKOMPONUOTI APVALIĄ KOMPOZICIJĄ. 
Pavyzdžiu jums gali pasitarnauti medaliai ir monetos. Tačiau 
tikslaus apskritimo nesilaikykite, leiskite piešiniui ramiai 
„plaukti“ taip, kaip jam pačiam „plaukiasi“. Siūlau vienas 
linijas perpinti su kitomis, o taip pat galima panaudoti ir 
tekstą, kaip piešinio pavadinimą ar tiesiog raides. Pateikiu ir 
savo kelis pavyzdžius, kaip man sekėsi kurt pagal šią užduotį 
(el.dienyne) 
Pirmam darbo etape galite piešti tik linijines kompzicijas. 

Gvidas Latakas Atlikti ir nufotografuoti ar 
nuskenuoti darbai (su užrašytu 
vardu, pavardės pirma raide ir 
klase) atsiunčiami el.dienyną. 



4 savaitė 
Tęsiame pradėta užduotį – SUKOMPONUOTI APVALIĄ 
KOMPOZICIJĄ. Pradžioje piešėte linijas, o tolimesnė 
užduotis savo kompozicijose įvesti toną minkštu pieštuku, 
geliniu rašikliu, ar guašu. 

5F Edrvinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 15:00 

Tema: „Tvarumas“ 
Kuriamas trimatis Kauno mitinis žvėris skirtas Kaunas 2022  
konkursui.  Darbe panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai 
kuriant iš antrinių žaliavų. 
3 savaitė „Personažo kūrimas“, išraiškos būdo paieška. 
4 savaitė „Žemė, vanduo, oras“, personažo fiksavimas 
fotografuojant įvairiose aplinkose. 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
El. paštu 
remigijus.sederevicius@
gmail.com 

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už	piešinį	bus	rašomas	
pažymys.	Kokybiškai	
nufotografuotus	darbus	
siųsti	el.	paštu:	
r.simanaitiene@gmail.com	
imtinai	iki	2020.06.01	d.	
(ant	lapo	nepamiršti	
parašyti	savo	vardą,	



Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus.	

pavardę	ir	klasę).	
 
 

Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 14:30 
 

Tema „Draugai“.  Prašau pakeisti paprastus namų daiktus 
(sugyvinti juos), kad jie įgautų veidukus. Gražiai juos 
sugrupuoti, nufotografuoti ir atsiųsti nuotrauką. Priemonės 
diaktų sugyvinimui ir dekoravimui – įvairiausios randamos 
namuose: kaspinėliai, lipni juosta, folija, flomasteriai, guašas. 
Jei turite klausimų – rašykite mokytojai savaitės bėgyje. 
Nuotraukas (nebūtinai pabaigto kūrinio) atsiųskite iki gegužės 
22 dienos. Sėkmės! 
 

Judita 
Budriūnaitė 

Nufotografuotus darbus 
siųskite mokytojai el.paštu: 
juditabu@gmail.com 

Penktadienis 
nuo 14.30 

Tema „Draugai“.  Tęsiama tema. Atsiųstų darbų aptarimas. Judita 
Budriūnaitė 

Nufotografuotus darbus 
siųskite mokytojai el.paštu: 
juditabu@gmail.com 

5G Edrvinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 15:00 

3 savaitė 
„Popierinė skulptūra iš plokštumų“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
karpomos ir lankstomos skulptūros iš popieriaus arba plono 
kartono. 
4 savaitė 
„Struktūrinė skulptūra“.  
Kuriamos modulinės struktūros erdvinės kompozicijos iš 
dantų krapštukų arba degtukų. Peržiūrimi el. dienyne pateikti 
pavyzdžiai ir temos bei atlikimo paaiškinimas. 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 



fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus.	

r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už	piešinį	bus	rašomas	
pažymys.	Kokybiškai	
nufotografuotus	darbus	
siųsti	el.	paštu:	
r.simanaitiene@gmail.com	
imtinai	iki	2020.06.01	d.	
(ant	lapo	nepamiršti	
parašyti	savo	vardą,	
pavardę	ir	klasę).	
 
 

Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 14:30 
 

Tema „Draugai“.  Prašau pakeisti paprastus namų daiktus 
(sugyvinti juos), kad jie įgautų veidukus. Gražiai juos 
sugrupuoti, nufotografuoti ir atsiųsti nuotrauką. Priemonės 
diaktų sugyvinimui ir dekoravimui – įvairiausios randamos 
namuose: kaspinėliai, lipni juosta, folija, flomasteriai, guašas. 
Jei turite klausimų – rašykite mokytojai savaitės bėgyje. 

Judita 
Budriūnaitė 

Nufotografuotus darbus 
siųskite mokytojai el.paštu: 
juditabu@gmail.com 



Nuotraukas (nebūtinai pabaigto kūrinio) atsiųskite iki gegužės 
22 dienos. Sėkmės! 
 

Penktadienis 
nuo 14:30 

Tema „Draugai“.  Tęsiama tema. Atsiųstų darbų aptarimas. Judita 
Budriūnaitė 

Nufotografuotus darbus 
siųskite mokytojai el.paštu: 
juditabu@gmail.com 

6A Dailėtyra Pirmadienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 



riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

Skulptūra 
 

Pirmadienis 
nuo 17:00 

3 savaitė  
Iš gofruoto kartono padaryti gyvūną. 
 
4 savaitė  
Gamtos menas. Iš gamtoje randamų (lapų, šakų, akmenų ir 
t.t.) išdėlioti gyvūno ženklą. 
 

Herbertas 
Manomaitis 

Nuotraukas atsiųsti 
mokytojui el.paštu: 
herbertasmanomaitis
@yahoo.com 
Pamokos metu mokytojas 
lauks mokinių, konsultacijoms  
ZOOM susitikime, kurio 
prisijungimas išsiųstas 
el.dienyno žinute. 

Kompozicija 
 

Antradienis 
nuo 15:00 

„Praeivio portretas“. Teptuku nupiešti veido ribas (ryškiai). 
Veidas užpildomas klijuojant įvairius žurnalų, kvitų, šiaip 
įdomesnių popieriukų gabaliukais, kurie atskleistų to žmogaus 
mintis. 

Judita 
Budriūnaitė 

Nufotografuotus darbus 
siųskite mokytojai el.paštu: 
juditabu@gmail.com  

Tapyba Trečiadienis 
nuo 16:00 

3 savaitė 
„Mėgstamiausių patiekalų formos ir spalvos“. 
Pagalvokite, kokius patiekalus mėgstate, kokių formų ir 
spalvų jie yra. Sukomponuokite savo lape galvodami, koks 
ritmas, kokie bus spalvų deriniai. Žiūrėkite lapo visumą. 
Geriausia naudoti guašą, kaip jau esame įpratę. 
4 savaitė 
„Figūra iš nugaros“. 
Visiems mums tenka daug laiko praleisti namie prie 
kompiuterio. Įpratome matyti mūsų artimuosius iš nugaros. 
Pasirinkite kažkurį iš namiškių ir pabandykite pavaizduoti 
žmogų iš nugaros su aplinka.  

Aušra 
Andziulytė 

Savaitės bėgyje iki kito 
užsiėmimo atsiųskite savo 
darbų nuotraukas el.dienyno 
žinute arba mokytojai el.paštu: 
andziulytekam@gmail.com 
 
 
Juos koreguosiu, patarsiu kaip 
patobulinti kiek tai bus 
reikalinga. Ir gausite kitą 
užduotį. Susitarsime kokos 
galimybės bendrauti gyvai.  

Piešimas Ketvirtadienis 
nuo 15:00 

Tema: „Daiktai pasakoja istorijas“ 
Pirma savaitė: paieška, eskizai, koregavimas. 
Antra savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas, 
aptarimas, vertinimas.  
Paaiškinimai ir pavyzdžiai išsiųsti el.dienyno pranešimu. 
 

Audronė 
Pitrinienė 

Atsiųsti nufotografuotus 
darbus, eskizus į el. 
dienyną  arba el. paštu 
audrone.ona@gmail.com 

6B Dailėtyra Pirmadienis 3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 



nuo 16:00 Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra 
 

Pirmadienis 
nuo 17:00 

Užduotis „Akmens amžius“. Tęsiame darbą. 
Jau turite nusipiešę gyvūnus (galime ir išgalvotus) arba 
egzistavusius prieš milijonus metų ir išmarginę juos 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 



įvairiausiais spalvotais ornamentais. 
Po to iš susrinktų akmenukų šiuos gyvūnus dėliojame, 
suklijuojame, dekoruojame akmenukus (flomasteriais, marke-
riais, tušu ar kt.). 
Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 

 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

Piešimas 
 

Antradienis  
Nuo su 16:00 
su 7A 

Tema: „Daiktai pasakoja istorijas“ 
Pirma savaitė: paieška, eskizai, koregavimas. 
Antra savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas, 
aptarimas, vertinimas.  
Paaiškinimai ir pavyzdžiai išsiųsti el.dienyno pranešimu. 
 

Audronė 
Pitrinienė 

Atsiųsti nufotografuotus 
darbus, eskizus į el. 
dienyną  arba el. paštu 
audrone.ona@gmail.com 

Tapyba Trečiadienis 
nuo 17:35 

3 savaitė 
„Mėgstamiausių patiekalų formos ir spalvos“. 
Pagalvokite, kokius patiekalus mėgstate, kokių formų ir 
spalvų jie yra. Sukomponuokite savo lape galvodami, koks 
ritmas, kokie bus spalvų deriniai. Žiūrėkite lapo visumą. 
Geriausia naudoti guašą, kaip jau esame įpratę. 
4 savaitė 
„Figūra iš nugaros“. 
Visiems mums tenka daug laiko praleisti namie prie 
kompiuterio. Įpratome matyti mūsų artimuosius iš nugaros. 
Pasirinkite kažkurį iš namiškių ir pabandykite pavaizduoti 
žmogų iš nugaros su aplinka.  

Aušra 
Andziulytė 

Savaitės bėgyje iki kito 
užsiėmimo atsiųskite savo 
darbų nuotraukas el.dienyno 
žinute arba mokytojai el.paštu: 
andziulytekam@gmail.com 
 
 
Juos koreguosiu, patarsiu kaip 
patobulinti kiek tai bus 
reikalinga. Ir gausite kitą 
užduotį. Susitarsime kokos 
galimybės bendrauti gyvai.  

Kompozicija 
 

Ketvirtadienis 
nuo 15:00 

„Praeivio portretas“. Teptuku nupiešti veido ribas (ryškiai). 
Veidas užpildomas klijuojant įvairius žurnalų, kvitų, šiaip 
įdomesnių popieriukų gabaliukais, kurie atskleistų to žmogaus 
mintis. 

Judita 
Budriūnaitė 

Nufotografuotus darbus 
siųskite mokytojai el.paštu: 
juditabu@gmail.com  

6C Dailėtyra Pirmadienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 



Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra 
 

Pirmadienis 
nuo 17:00 

Stop kadro animacija „Kauno mitinis žvėris“  
Stop kadro principu sukuriamas Kauno mitinio žvėries 
animacinis herojus skirtas Kaunas 2022  konkursui.  Darbe 
panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai. 
3 savaitė „Forma“, animacinio personažo tinkamo kūrimo 
būdo paieška, kadruotės scenarijaus kūrimas (Story Board), 
pirmi animaciniai personažo bandymai. 
4 savaitė „Judesys“, filmo scenarijaus įgyvendinimas ir garso 
takelis. 
 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis, FB Messenger arba 
El. paštu: 
remigijus.sederevicius@
gmail.com 



Piešimas 
 

Penktadienis 
nuo 16:00 
su 7 C 

Tema: „Metamorfozė. Nuo šakelės iki gyvūno“ 
Piešti su paprastais ar spalvotais pieštukais A3 formate. 
 
3 savaitė: medžiagų (šakelių) paieška, eskizai, koregavimas. 
4 savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas 
mokytojai, 
aptarimas, vertinimas.  
Paaiškinimai ir pavyzdžiai – el.dienyne. 

Audronė 
Pitrinienė 

Piešinius ar eskizus siųskite 
el. dienyno žinutėmis arba 
el. paštu: 
audrone.ona@gmail.com 

Tapyba Trečiadienis 
nuo 15:00 

Jūsų pasirinkimui dvi temos: 
1. „Gyvūno etiudai“. 
2. „Pusryčių natiurmortą“.  (Kas neturi gyvūno) 

Atsiskaitymui reikia dviejų nuotraukų: (1) realaus gyvūno 
arba natiurmorto ir (2) nutapyto darbo. 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje ir 
pabaigtų darbų nuotraukas   
siųsti el.p. jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 
 

Kompozicija Ketvirtadienis 
nuo 15:00 

„Mano dienoraštis“. Tai tęstinė, projektinė užduotis, kuri 
kiekvieną savaitę turės skirtingą sprendimo sąlygą. 

Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 

6D Piešimas 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 
(7D klase) 

3 savaitė 
„Dėminis-toninis piešinys“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas suglamžyto popieriaus lapo tūris, dėmesys 
skiriamas kompozicijai ir šviesotamsai. 
4 savaitė 
„Skulptūriškas augalas“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas namuose turimas augalas stengiantis perteikti formą 
ir apimtį. 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

Tapyba Antradienis 
nuo 15:00 

3 savaitė 
„Mėgstamiausių patiekalų formos ir spalvos“. 
Pagalvokite, kokius patiekalus mėgstate, kokių formų ir 
spalvų jie yra. Sukomponuokite savo lape galvodami, koks 
ritmas, kokie bus spalvų deriniai. Žiūrėkite lapo visumą. 
Geriausia naudoti guašą, kaip jau esame įpratę. 
4 savaitė 
„Figūra iš nugaros“. 
Visiems mums tenka daug laiko praleisti namie prie 
kompiuterio. Įpratome matyti mūsų artimuosius iš nugaros. 

Aušra 
Andziulytė 

Savaitės bėgyje iki kito 
užsiėmimo atsiųskite savo 
darbų nuotraukas el.dienyno 
žinute arba mokytojai el.paštu: 
andziulytekam@gmail.com 
 
 
Juos koreguosiu, patarsiu kaip 
patobulinti kiek tai bus 
reikalinga. Ir gausite kitą 
užduotį. Susitarsime kokos 
galimybės bendrauti gyvai.  



Pasirinkite kažkurį iš namiškių ir pabandykite pavaizduoti 
žmogų iš nugaros su aplinka.  

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 15:00 

Užduotis dviems pamokoms (iki gegužės 27 d.): 
Iš gofruoto kartono suklijuoti skulptūrą laisva tema. 

Herbertas 
Manomaitis 

Nuotraukas atsiųsti 
mokytojui el.paštu: 
herbertasmanomaitis
@yahoo.com 
Jei mokytojas planuoja  
ZOOM pamoką – 
prisijungimus išsiunčia 
el.dienyno žinute. 

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 



Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

 

Kompozicija Penktadienis 
nuo 15:00 

„Mano dienoraštis“. Tai tęstinė, projektinė užduotis, kuri 
kiekvieną savaitę turės skirtingą sprendimo sąlygą. 

Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 

6E Piešimas 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 
(su 7B klase) 

Tema: „Daiktai pasakoja istorijas“ 
Pirma savaitė: paieška, eskizai, koregavimas. 
Antra savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas, 
aptarimas, vertinimas.  
Paaiškinimai ir pavyzdžiai išsiųsti el.dienyno pranešimu. 
 

Audronė 
Pitrinienė 

Atsiųsti nufotografuotus 
darbus, eskizus į el. 
dienyną  arba el. paštu 
audrone.ona@gmail.com 

Kompozicija 
 

Antradienis 
nuo 16:30 

„Praeivio portretas“. Teptuku nupiešti veido ribas (ryškiai). 
Veidas užpildomas klijuojant įvairius žurnalų, kvitų, šiaip 
įdomesnių popieriukų gabaliukais, kurie atskleistų to žmogaus 
mintis. 

Judita 
Budriūnaitė 

Nufotografuotus darbus 
siųskite mokytojai el.paštu: 
juditabu@gmail.com  

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 15:00 

Trečioji/ketvirtoji savaitės: 
Temos pasirinkimui iki mokslo metų pabaigos: 
1.„Kūno dalys“. Ant kartoninių dėžučių, kartoninių tualetinio 
popieriaus ritinėlių klijuoti iškirptas kartonines ar popieriaus 
rankas, kojas, galvą, torsus, nosis ir pan. Kurti skulptūrą-
dizainą: siuntinys, dovana, kvepalai, netikėtumas, reklama ir 
tt. 2. „Mitologinės dievybės ir dvasios“. Google paskyroje 
ieškoti senovės Egipto reljefų ir piešinių ir remiantis jais iš 
kartono iškirpti atskiras kūno dalis ir klijuoti, montuoti 
tarpusavy, sukursite savo dievus (miško, vėjo, saulės ir pan.). 
Skulptūrinės kompozicijos tikslai: 1. turėti idėją ir kūrybiškai 
ją vystyti (pav. piešiant, eskizuojant), 2. ieškoti geometrinių 
formų ir plastinių elementų dermės. 3. Ieškoti silueto ir linijų 
ritmo. 4. kurti erdvę (Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu). 
3. „Garsai“. Iš įvairiausių medžiagų sukurti kabančius 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 



objektus (sagos, plast. šiaudeliai, plast. maišeliai, popierius, 
kartonas, vata, medžiagų skiautės, plunksnos, mediniai 
iešmeliai, krapštukai, degtukai, stiklainių dangteliai, 
varžteliai, vinys ir t.t.) ir išgauti tam tikrus garsus (tyla, 
šnabždesys, šnaresys, triukšmas, harmonija ir pan). 
Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu. 

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 



Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

Tapyba 
 

Ketvirtadienis 
nuo 16:00 
(su 7D klase) 

TEMA – MANO GYVŪNAS (tapybinio koliažo technika) 
Tęsiame koliažo technikos įsisavinimą. Temai naudokite savo 
ar jums patinkančių gyvūnų nuotraukas ar pastebėjimus  
(piešinius iš natūros). Tam vėl gi naudojame įvairias 
medžiagas - spalvotą popierių, audinio gabalėlius, klijus, 
guašą ar akrilą ir kitas jums reikalingas medžiagas. Pagrindas 
- kartonas, popierius ar drobė ant porėmio. Užduotis 2 
pamokoms iki gegužės 28 d imtinai. Visais klausimais 
kreipkitės į mane FB puslapyje per žinutes. Pasižiūrėkite 
filmuką, tai jums padės prieš pradedant darbus. Didelės 
sėkmės!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=XxTW5a6fhK4&fbclid=I
wAR3cHcmPTnXJarWd55uY2dzPr2QcnLkRdlw7wnzesYj-
QPv_eKfJAM43bRU 

 

Eimutis 
Markūnas 

Užduotis skiriama 2 
pamokoms – iki gegužės 
28 d. 
 
 
Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA   

6F Piešimas Pirmadienis 
nuo 17:30 
(su 8 C klase) 

Tema: „Metamorfozė. Nuo šakelės iki gyvūno“ 
Piešti su paprastais ar spalvotais pieštukais A3 formate. 
 
3 savaitė: medžiagų (šakelių) paieška, eskizai, koregavimas. 
4 savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas 
mokytojai, 
aptarimas, vertinimas.  
Paaiškinimai ir pavyzdžiai – el.dienyne. 
 

Audronė 
Pitrinienė 

Piešinius ar eskizus siųskite 
el. dienyno žinutėmis arba 
el. paštu: 
audrone.ona@gmail.com 

Tapyba Antradienis 
nuo 15:00 
(su 7B klase) 

Jūsų pasirinkimui dvi temos: 
3. „Gyvūno etiudai“. 
4. „Pusryčių natiurmortą“.  (Kas neturi gyvūno) 

Atsiskaitymui reikia dviejų nuotraukų: (1) realaus gyvūno 
arba natiurmorto ir (2) nutapyto darbo. 
 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje ir 
pabaigtų darbų nuotraukas   
siųsti el.p. jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 
 



Skulptūra Trečiadienis 
nuo 15:00 

3 savaitė 
„Namelis medyje“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
sukuriamas namelio iš gofruoto kartono maketas, ir foto-
grafuojamas įkėlus į namuose turimą augalą ar gėlę. Dėmesys 
skiriamas fotografavimo kokybei, nuotraukos kompozicijai. 
4 savaitė 
„Siluetas skulptūroje“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
sukuriamos minimalistinės gyvūnų skulptūros, susineriančios 
iš 2-3 plokštumų. 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 



http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

 
 

Kompozicija 
 

Ketvirtadienis 
nuo 17:00 

Tema „Pokalbis“. Judita 
Budriūnaitė 

Nufotografuotus darbus 
siųskite mokytojai el.paštu: 
juditabu@gmail.com  

7A Tapyba 
 

Pirmadienis 
nuo 15:00 

3 savaitė 
„Mėgstamiausių patiekalų formos ir spalvos“. 
Pagalvokite, kokius patiekalus mėgstate, kokių formų ir 
spalvų jie yra. Sukomponuokite savo lape galvodami, koks 
ritmas, kokie bus spalvų deriniai. Žiūrėkite lapo visumą. 
Geriausia naudoti guašą, kaip jau esame įpratę. 
4 savaitė 
„Figūra iš nugaros“. 
Visiems mums tenka daug laiko praleisti namie prie kompiuterio. 
Įpratome matyti mūsų artimuosius iš nugaros. Pasirinkite kažkurį iš 
namiškių ir pabandykite pavaizduoti žmogų iš nugaros su aplinka.  

Aušra 
Andziulytė 

Savaitės bėgyje iki kito 
užsiėmimo atsiųskite savo 
darbų nuotraukas el.dienyno 
žinute arba mokytojai el.paštu: 
andziulytekam@gmail.com 
 
 
Juos koreguosiu, patarsiu kaip 
patobulinti kiek tai bus 
reikalinga. Ir gausite kitą 
užduotį. Susitarsime kokos 
galimybės bendrauti gyvai.  

Piešimas 
 

Antradienis 
nuo 16:00 

Tema: „Daiktai pasakoja istorijas“ 
Pirma savaitė: paieška, eskizai, koregavimas. 
Antra savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas, 
aptarimas, vertinimas. 
Paaiškinimai ir pavyzdžiai išsiųsti el.dienyno pranešimu. 

Audronė 
Pitrinienė 

Atsiųsti nufotografuotus 
darbus, eskizus į el. 
dienyną  arba el. paštu 
audrone.ona@gmail.com 

Kompozicija Trečiadienis 
nuo 17:30 

1. FOTOINSTALIACIJA  „Mano spinta“. 
Sutvarkome spintas ir sudėliojame iš drabužių skirtingų 
atspalvių bei faktūrų  abstrakčius paveikslus, „portretus“, 
figūras plokštumoje, ar 3D. Tinka viskas: batai, kaklaraiščiai, 
diržai, aksesuarai ir tt). Nufotografuotus darbus atsiųsti 
mokytojai. 

2. Autoportretas su kauke. Koliažas. 
Koliažas – detalių karpymas iš žurnalų, laikraščių ir 
klijavimas ant popieriaus lapo. 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje  
siųsti ir visais klausimai 
kreiptis į mokytoją  el.p. 
jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 
 



Dailėtyra Ketvirtadienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra Ketvirtadienis 
nuo 17:00 

Trečioji/ketvirtoji savaitės: 
Temos pasirinkimui iki mokslo metų pabaigos: 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 



1.„Kūno dalys“. Ant kartoninių dėžučių, kartoninių tualetinio 
popieriaus ritinėlių klijuoti iškirptas kartonines ar popieriaus 
rankas, kojas, galvą, torsus, nosis ir pan. Kurti skulptūrą-
dizainą: siuntinys, dovana, kvepalai, netikėtumas, reklama ir 
tt. 2. „Mitologinės dievybės ir dvasios“. Google paskyroje 
ieškoti senovės Egipto reljefų ir piešinių ir remiantis jais iš 
kartono iškirpti atskiras kūno dalis ir klijuoti, montuoti 
tarpusavy, sukursite savo dievus (miško, vėjo, saulės ir pan.). 
Skulptūrinės kompozicijos tikslai: 1. turėti idėją ir kūrybiškai 
ją vystyti (pav. piešiant, eskizuojant), 2. ieškoti geometrinių 
formų ir plastinių elementų dermės. 3. Ieškoti silueto ir linijų 
ritmo. 4. kurti erdvę (Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu). 
3. „Garsai“. Iš įvairiausių medžiagų sukurti kabančius 
objektus (sagos, plast. šiaudeliai, plast. maišeliai, popierius, 
kartonas, vata, medžiagų skiautės, plunksnos, mediniai 
iešmeliai, krapštukai, degtukai, stiklainių dangteliai, 
varžteliai, vinys ir t.t.) ir išgauti tam tikrus garsus (tyla, 
šnabždesys, šnaresys, triukšmas, harmonija ir pan). 
Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu. 
 

a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

7B Piešimas Pirmadienis 
nuo 16:00 

Tema: „Daiktai pasakoja istorijas“ 
Pirma savaitė: paieška, eskizai, koregavimas. 
Antra savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas, 
aptarimas, vertinimas.  
Paaiškinimai ir pavyzdžiai išsiųsti el.dienyno pranešimu. 
 

Audronė 
Pitrinienė 

Atsiųsti nufotografuotus 
darbus, eskizus į el. 
dienyną  arba el. paštu 
audrone.ona@gmail.com 

Tapyba 
 

Antradienis 
nuo 15:00 
(su 6F klase) 

Jūsų pasirinkimui dvi temos: 
1. „Gyvūno etiudai“. 
2. „Pusryčių natiurmortą“.  (Kas neturi gyvūno) 

Atsiskaitymui reikia dviejų nuotraukų: (1) realaus gyvūno 
arba natiurmorto ir (2) nutapyto darbo. 
 
 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje ir 
pabaigtų darbų nuotraukas   
siųsti el.p. jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 
 

Kompozicija Trečiadienis 
nuo 17:30 

R. Magritte paveikslo interpretacija. 
Užduotis: interpretuoti R.Magritte paveikslą, sukomponuojant 
dvi figūras. 

Elena 
Brazdžiūnienė 

Pradėtus kompozicijos darbus 
konsultacijai arba pabaigtus 
darbus siųsti mokytojai 
el.paštu: 



Tikslas: Susipažinti su žymaus XX amžiaus siurrealisto 
R.Magritte kūrybos metodu. 
Priemonės: pop.lapas A2 ir 2 mažesni lapai.Pieštukas, guašas, 
akvarelės dažai, markeriai, flomasteriai, spalvoti pieštukai, 
klijai, žirklės. 
Atlikimas: Popieriaus lapas horizontalus. 1. Visame 
popieriaus lape pirmiausia nutapomas dangus su debesimis ir 
šiek tiek žemės apačioje. Paliekama džiūti, tuo tarpu ant kito - 
mažesnio lapo piešiama žmogaus figūra, gali būti ne visa. Jei 
sunku nupiešti, išsikirpkite iš žurnalo ar pan., bet neturėtų būti 
smulki. 2. Įškirptąją figūrą pieštuku apvedžiojame dešinėje 
pusėje nutapyto dangaus, o kairėje ją priklijuojame. 3. Toliau, 
sekant autoriaus mintį - dešinėje pusėje, nepažeidžiant figūros 
kontūro piešiame ir tapome tamsią užuolaidą. Dėmesio - 
svarbu, kad figūros būtų vienodos. Netapyti dangaus ant 
tamsios užuolaidos, nes nepavyks pasiekti reikiamo efekto - 
kad viena figūra reali, o kita tarsi skylė arba tik prisiminimas. 
Spalvų kopijuoti nebūtina. 
Visiems sėkmės. 

balsiukaite@yahoo.com	
	
Su mokytoja susisiekti 
facebook paskyroje: 
@Elena Balsiukaitė 

Dailėtyra Ketvirtadienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra Ketvirtadienis 
nuo 17:00 

Stop kadro animacija „Kauno mitinis žvėris“  
Stop kadro principu sukuriamas Kauno mitinio žvėries 
animacinis herojus skirtas Kaunas 2022  konkursui.  Darbe 
panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai. 
3 savaitė „Forma“, animacinio personažo tinkamo kūrimo 
būdo paieška, kadruotės scenarijaus kūrimas (Story Board), 
pirmi animaciniai personažo bandymai. 
4 savaitė „Judesys“, filmo scenarijaus įgyvendinimas ir garso 
takelis. 
 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis, FB Messenger arba 
El. paštu: 
remigijus.sederevicius@
gmail.com 

7C Dailėtyra Pirmadienis 
nuo 17:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 



https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra Pirmadienis 
nuo 18:00 

Stop kadro animacija „Kauno mitinis žvėris“  
Stop kadro principu sukuriamas Kauno mitinio žvėries 
animacinis herojus skirtas Kaunas 2022  konkursui.  Darbe 
panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai. 
3 savaitė „Forma“, animacinio personažo tinkamo kūrimo 
būdo paieška, kadruotės scenarijaus kūrimas (Story Board), 
pirmi animaciniai personažo bandymai. 
4 savaitė „Judesys“, filmo scenarijaus įgyvendinimas ir garso 
takelis. 
 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis, FB Messenger arba 
El. paštu: 
remigijus.sederevicius@
gmail.com 

Kompozicija Antradienis „Mano dienoraštis“. Tai tęstinė, projektinė užduotis, kuri Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 



nuo 17:30 kiekvieną savaitę turės skirtingą sprendimo sąlygą. audres.kompozicija@gmail.com 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 
 

Tapyba Trečiadienis 
nuo 15:00 

Užduotis: Nupiešti ir nutapyti konkretų daiktą (SKĖTĮ), 
akcentuojant spalvinę charakteristiką ir spalvų kitimą šviesoje 
ir šėšėliuose. 
Atlikimas: 1. Išskleistą skėtį (rekomenduojama spalvotą) 
padedame ant grindų arba stalo, taip, kad aiškiai matytųsi 
krentantis šėšėlis. 2. Popieriaus formate A3/A2, pieštuku 
nupiešti, įtalpinant visą arbą didžiąją dalį skėčio formate.            
3. Teptuku ir pasirinkta spalva pakartoti visą piešinį, pažymint 
šėšėlius. 4. Tapant stebėti ir stengtis išreikšti aiškias spalvas 
labiausiai apšviestose vietose ir krentantį šėšėlį – stengiantis 
pamatyti jo spalvą, nenujuodinant.  
Priemonės: Popierius A3/A2. Pieštukas, taptukai, akrilo, 
guašo, akvarelės dažai. 
Užduočiai skirta: 4 valandos. 

Elena 
Brazdžiūnienė 

Pradėtus kompozicijos darbus 
konsultacijai arba pabaigtus 
darbus siųsti mokytojai 
el.paštu: 
balsiukaite@yahoo.com	
	
Su mokytoja susisiekti 
facebook paskyroje: 
@Elena Balsiukaitė 

Piešimas Penktadienis 
nuo 16:00 
(su 6 C klase) 

Tema: „Metamorfozė. Nuo šakelės iki gyvūno“ 
Piešti su paprastais ar spalvotais pieštukais A3 formate. 
 
3 savaitė: medžiagų (šakelių) paieška, eskizai, koregavimas. 
4 savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas 
mokytojai, 
aptarimas, vertinimas.  
Paaiškinimai ir pavyzdžiai – el.dienyne. 
 

Audronė 
Pitrinienė 

Piešinius ar eskizus siųskite 
el. dienyno žinutėmis arba 
el. paštu: 
audrone.ona@gmail.com 

7D Piešimas 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 
(Su 6D klase) 

3 savaitė 
„Dėminis-toninis piešinys“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas suglamžyto popieriaus lapo tūris, dėmesys 
skiriamas kompozicijai ir šviesotamsai. 
4 savaitė 
„Skulptūriškas augalas“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas namuose turimas augalas stengiantis perteikti formą 
ir apimtį. 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 



Kompozicija Antradienis 
nuo 17:30 

3 savaitė 
„Aplinka mūsų augintinio akimis“.  Įsivaizduokime Iš kokio 
žiūrėjimo taško, ką ir kaip mato mūsų šuo, katė, žuvytė ar 
kuris kitas augintinis. Kokios gali būti situacijos. Galvokite 
komponuodami apie dydžius, formas, ritmą, koloritą. Galite 
dirbti įvairiomis priemonėmis: pieštukais, markeriais, tušu, 
akvarele, guašu. 
4 savaitė 
„Juokingas nutikimas“. Prisiminkite, tikrai tokių nutikimų 
turite ir ne vieną. Vaizduokite tą kulminacinį nutikimo 
momentą. Bus labai svarbu detalės. Galite dirbti įvairiomis 
priemonėmis: pieštukais, markeriais, tušu, akvarele, guašu. 
 

Aušra 
Andziulytė 

Savaitės bėgyje iki kito 
užsiėmimo atsiųskite savo 
darbų nuotraukas el.dienyno 
žinute arba mokytojai el.paštu: 
andziulytekam@gmail.com 
 
Juos koreguosiu, patarsiu kaip 
patobulinti kiek tai bus 
reikalinga. Ir gausite kitą 
užduotį. Susitarsime kokos 
galimybės bendrauti gyvai. 

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 17:00 
 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 



šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 18:00 

3 savaitė 
„Namelis medyje“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
sukuriamas namelio iš gofruoto kartono maketas, ir foto-
grafuojamas įkėlus į namuose turimą augalą ar gėlę. Dėmesys 
skiriamas fotografavimo kokybei, nuotraukos kompozicijai. 
4 savaitė 
„Siluetas skulptūroje“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
sukuriamos minimalistinės gyvūnų skulptūros, susineriančios 
iš 2-3 plokštumų. 
 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

Tapyba Ketvirtadienis 
nuo 16:00-
18:00 

TEMA – MANO GYVŪNAS (tapybinio koliažo technika) 
Tęsiame koliažo technikos įsisavinimą. Temai naudokite savo 
ar jums patinkančių gyvūnų nuotraukas ar pastebėjimus  
(piešinius iš natūros). Tam vėl gi naudojame įvairias 
medžiagas - spalvotą popierių, audinio gabalėlius, klijus, 
guašą ar akrilą ir kitas jums reikalingas medžiagas. Pagrindas 
- kartonas, popierius ar drobė ant porėmio. Užduotis 2 
pamokoms iki gegužės 28 d imtinai. Visais klausimais 
kreipkitės į mane FB puslapyje per žinutes. Pasižiūrėkite 
filmuką, tai jums padės prieš pradedant darbus. Didelės 
sėkmės!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=XxTW5a6fhK4&fbclid=I

Eimutis 
Markūnas 

Užduotis skiriama 2 
pamokoms – iki gegužės 
28 d. 
 
 
Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA   



wAR3cHcmPTnXJarWd55uY2dzPr2QcnLkRdlw7wnzesYj-
QPv_eKfJAM43bRU 

 
8A Dailėtyra Pirmadienis 

nuo 17:00 
3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 



Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

Skulptūra Pirmadienis 
nuo 18:00 

Užduotis dviems pamokoms (iki gegužės 27 d.): 
Iš gofruoto kartono suklijuoti skulptūrą laisva tema. 

Herbertas 
Manomaitis 

Nuotraukas atsiųsti 
mokytojui el.paštu: 
herbertasmanomaitis
@yahoo.com 
Pamokos metu mokytojas 
lauks mokinių, konsultacijoms  
ZOOM susitikime, kurio 
prisijungimas išsiųstas 
el.dienyno žinute. 

Tapyba 
 

Antradienis 
nuo 17:30 

Jūsų pasirinkimui dvi temos: 
3. „Gyvūno etiudai“. 
4. „Pusryčių natiurmortą“.  (Kas neturi gyvūno) 

Atsiskaitymui reikia dviejų nuotraukų: (1) realaus gyvūno 
arba natiurmorto ir (2) nutapyto darbo. 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje ir 
pabaigtų darbų nuotraukas   
siųsti el.p. jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 
 

Kompozicija Trečiadienis 
nuo 15:00 

„Karantino metraštis“. Tai tęstinė, projektinė užduotis, kuri 
kiekvieną savaitę turės skirtingą sprendimo sąlygą.  

Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 

Piešimas Ketvirtadienis 
nuo 17:30 
 

Tema: „Metamorfozė. Nuo šakelės iki gyvūno“ 
Piešti su paprastais ar spalvotais pieštukais A3 formate. 
 
3 savaitė: medžiagų (šakelių) paieška, eskizai, koregavimas. 
4 savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas 
mokytojai, 
aptarimas, vertinimas.  
Paaiškinimai ir pavyzdžiai – el.dienyne. 
 

Audronė 
Pitrinienė 

Piešinius ar eskizus siųskite 
el. dienyno žinutėmis arba 
el. paštu: 
audrone.ona@gmail.com 

8B Tapyba 
 

Pirmadienis 
nuo 17:30 

3 savaitė 
„Šviesos ir šešėliai jūsų namuose“. 
Šviesa sklindanti pro langus sukuria labai  įdomių 
šviesotamsos efektų. Šviesa tarsi žaidžia su šešėliais. 
Pasidairykite po savo namus, galite fotografuoti ir išsirinkti 
įdomiausią variantą (tai padės pasirinkti fragmentą). 
Nepamirškit naudoti skirtingus atspalvius šviesai ir šešėliui. 
4 savaitė 

Aušra 
Andziulytė 

Savaitės bėgyje iki kito 
užsiėmimo atsiųskite savo 
darbų nuotraukas el.dienyno 
žinute arba mokytojai el.paštu: 
andziulytekam@gmail.com 
 
Juos koreguosiu, patarsiu kaip 
patobulinti kiek tai bus 
reikalinga. Ir gausite kitą 
užduotį. Susitarsime kokos 



„Medžiagiškumas“. 
Pasirinkite skirtingus daiktus: stiklo, metalo, medžio. Kiekvie-
na medžiaga turi savo savybes. Pabandykite išgauti jų 
medžiagiškumą savo darbe: peršviečiamumą, blizgumą, 
matiškumą. Daiktus vaizduokite pakankamai didelius, jie yra 
svarbiausi. 

galimybės bendrauti gyvai. 

 
Piešimas 
 

Antradienis 
nuo 15:05 
(su 8E klase) 

3 savaitė 
KAMBARINIO AUGALO fragmentinis piešinys perteikiant 
kompozicinę plastinę struktūrą. 
4 savaitė 
Darbų pristaymas, korektūra, vertinimas, aptarimas grupėje 

Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook 
grupę: 8B piešimas 2020 
nuotolinis mokymas 
A.Martinaičio dailės mokykla	
https://www.facebook.co
m/groups/6783722129982
12/ 

Kompozicija Trečiadienis 
nuo 16:00 

Tęsiame numatytą programoje prieš atostogas pradėtą darbą 
„Sudėtingos erdvinės modulinės kompozicijos sukūrimas 
kombinatorikos principu“. 
Atlikimas medžiagoje. Medžiaga – gofruotas kartonas, gof-
ruoto kartono juostos. Apie darbų pasiėmimo iš mokyklos 
tvarką ir laiką būsite informuoti  FB messenger grupėje: 8B 
Kompozicija.  

Antanas 
Obcarskas 

Tel. 861262120 
E paštas: 
a.obcarskas@gmail.com 
FB messenger grupė: 
8B Kompozicija 
Užduotis pateikiama 
el.dienyne. 
• Pamoka 2020.05.20. 16:00 
per ZOOM meeting. 
• Pamoka 2020.05 27 16:00 
per ZOOM meeting. 
Prisijungimo kodas bus 
išsiųstas į FB messenger 
grupę: 8B Kompozicija. 
 

Dailėtyra Ketvirtadienis 
nuo 17:35 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 



akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

 
 
 
 
 
Zoom pamoka –  
gegužės 28 d. 17.30 val. 
(kvietimai išsiųsti el.dienynu). 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 

Skulptūra Ketvirtadienis 
nuo 18:30 

Trečioji/ketvirtoji savaitės: 
Temos pasirinkimui iki mokslo metų pabaigos: 
1.„Kūno dalys“. Ant kartoninių dėžučių, kartoninių tualetinio 
popieriaus ritinėlių klijuoti iškirptas kartonines ar popieriaus 
rankas, kojas, galvą, torsus, nosis ir pan. Kurti skulptūrą-
dizainą: siuntinys, dovana, kvepalai, netikėtumas, reklama ir 
tt. 2. „Mitologinės dievybės ir dvasios“. Google paskyroje 
ieškoti senovės Egipto reljefų ir piešinių ir remiantis jais iš 
kartono iškirpti atskiras kūno dalis ir klijuoti, montuoti 
tarpusavy, sukursite savo dievus (miško, vėjo, saulės ir pan.). 
Skulptūrinės kompozicijos tikslai: 1. turėti idėją ir kūrybiškai 
ją vystyti (pav. piešiant, eskizuojant), 2. ieškoti geometrinių 
formų ir plastinių elementų dermės. 3. Ieškoti silueto ir linijų 
ritmo. 4. kurti erdvę (Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu). 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 



3. „Garsai“. Iš įvairiausių medžiagų sukurti kabančius objektus 
(sagos, plast. šiaudeliai, plast. maišeliai, popierius, kartonas, 
vata, medžiagų skiautės, plunksnos, mediniai iešmeliai, 
krapštukai, degtukai, stiklainių dangteliai, varžteliai, vinys ir t.t.) 
ir išgauti tam tikrus garsus (tyla, šnabždesys, šnaresys, 
triukšmas, harmonija ir pan). Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu. 

8C Piešimas 
 

Pirmadienis 
nuo 17:00 

Pravertos durys. Interjiero fragmentas. 
Piešti su paprastais pieštukais arba anglimi, pastele A3 
formate. 
3 savaitė: paieška, eskizai, koregavimas. 
4 savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas 
mokytojai, aptarimas, vertinimas. 
Atsiųskite nufotografuotus piešinius, eskizus į el. 
dienyną  arba el. paštu: audrone.ona@gmail.com	

Audronė 
Pitrinienė 

Pieškite eskizus, siųskite el. 
dienyno žinutėmis arba el. 
paštu: 
audrone.ona@gmail.com 

Kompozicija 
 

Antradienis 
nuo 15:00 

„Karantino metraštis“. Tai tęstinė, projektinė užduotis, kuri 
kiekvieną savaitę turės skirtingą sprendimo sąlygą.  

Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 

Tapyba 
 

Trečiadienis 
nuo 16:00 
(su 8D klase) 

Tema POTRETAS  

Tai gali būti autoportretas, artimo žmogaus ar kokio nors jums 
patinkančio žmogaus portreto improvizacija naudojant 
nuotrauką. Pagrindas tapybai – A2 formatas (gali būti 
mažesnis ar didesnis, tai gali būti kartonas, popierius, drobė.) 
Dažai nuo guašo iki akrilo. Tikslas pasiekti ne tik išorinį 
panašumą, bet ir nuotaiką, žmogaus charakterį per spalvinį 
srendimą. 
 

Eimutis 
Markūnas 

Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA  

Dailėtyra Ketvirtadienis 
nuo 17:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 



Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zoom pamoka –  
gegužės 28 d. 17.30 val. 
(kvietimai išsiųsti el.dienynu). 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra Ketvirtadienis 
nuo 18:00 

Stop kadro animacija „Kauno mitinis žvėris“  
Stop kadro principu sukuriamas Kauno mitinio žvėries 
animacinis herojus skirtas Kaunas 2022  konkursui.  Darbe 
panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai. 
3 savaitė „Forma“, animacinio personažo tinkamo kūrimo 
būdo paieška, kadruotės scenarijaus kūrimas (Story Board), 
pirmi animaciniai personažo bandymai. 
4 savaitė „Judesys“, filmo scenarijaus įgyvendinimas ir garso 
takelis. 
 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis, FB Messenger arba 
El. paštu: 
remigijus.sederevicius@
gmail.com 



8D Dailėtyra Pirmadienis 
nuo 17:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra Pirmadienis 
nuo 18:00 

Trečioji/ketvirtoji savaitės: 
Temos pasirinkimui iki mokslo metų pabaigos: 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 



1.„Kūno dalys“. Ant kartoninių dėžučių, kartoninių tualetinio 
popieriaus ritinėlių klijuoti iškirptas kartonines ar popieriaus 
rankas, kojas, galvą, torsus, nosis ir pan. Kurti skulptūrą-
dizainą: siuntinys, dovana, kvepalai, netikėtumas, reklama ir 
tt. 2. „Mitologinės dievybės ir dvasios“. Google paskyroje 
ieškoti senovės Egipto reljefų ir piešinių ir remiantis jais iš 
kartono iškirpti atskiras kūno dalis ir klijuoti, montuoti 
tarpusavy, sukursite savo dievus (miško, vėjo, saulės ir pan.). 
Skulptūrinės kompozicijos tikslai: 1. turėti idėją ir kūrybiškai 
ją vystyti (pav. piešiant, eskizuojant), 2. ieškoti geometrinių 
formų ir plastinių elementų dermės. 3. Ieškoti silueto ir linijų 
ritmo. 4. kurti erdvę (Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu). 
3. „Garsai“. Iš įvairiausių medžiagų sukurti kabančius 
objektus (sagos, plast. šiaudeliai, plast. maišeliai, popierius, 
kartonas, vata, medžiagų skiautės, plunksnos, mediniai 
iešmeliai, krapštukai, degtukai, stiklainių dangteliai, 
varžteliai, vinys ir t.t.) ir išgauti tam tikrus garsus (tyla, 
šnabždesys, šnaresys, triukšmas, harmonija ir pan). 
Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu. 

a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

Piešimas Antradienis 
nuo 17:35 

3 savaitė 
KAMBARINIO AUGALO fragmentinis piešinys perteikiant 
kompozicinę plastinę struktūrą. 
4 savaitė 
Darbų pristaymas, korektūra, vertinimas, aptarimas grupėje. 
 
 

Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook grupę: 
8D piešimas 2020 nuotolinis 
mokymas A.Martinaičio dailės 
mokykla	
	
https://www.facebook.co
m/groups/4031664105666
88/ 

Tapyba Trečiadienis 
nuo 16:00 
(su 8C klase) 

Tema POTRETAS  

Tai gali būti autoportretas, artimo žmogaus ar kokio nors jums 
patinkančio žmogaus portreto improvizacija naudojant 
nuotrauką. Pagrindas tapybai – A2 formatas (gali būti 
mažesnis ar didesnis, tai gali būti kartonas, popierius, drobė.) 
Dažai nuo guašo iki akrilo. Tikslas pasiekti ne tik išorinį 
panašumą, bet ir nuotaiką, žmogaus charakterį per spalvinį 
srendimą. 
 

Eimutis 
Markūnas 

Nufotografuotą darbą 
atsiųsti mokytojui 
el.dienyno žinute arba 
kelti į facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA  



Kompozicija Ketvirtadienis 
nuo 17:30 

„Karantino metraštis“. Tai tęstinė, projektinė užduotis, kuri 
kiekvieną savaitę turės skirtingą sprendimo sąlygą.  

Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 

8E Piešimas Antradienis 
nuo 15:05 

3 savaitė 
KAMBARINIO AUGALO fragmentinis piešinys perteikiant 
kompozicinę plastinę struktūrą. 
4 savaitė 
Darbų pristaymas, korektūra, vertinimas, aptarimas grupėje 

Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook 
grupę: 8B piešimas 2020 
nuotolinis mokymas 
A.Martinaičio dailės mokykla	
	
https://www.facebook.co
m/groups/6783722129982
12/ 

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 17:00 
 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 



http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

 
 

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 18:00 

Užduotis dviems pamokoms (iki gegužės 27 d.): 
Iš gofruoto kartono suklijuoti skulptūrą laisva tema. 

Herbertas 
Manomaitis 

Nuotraukas atsiųsti 
mokytojui el.paštu: 
herbertasmanomaitis
@yahoo.com 

Tapyba 
 

Ketvirtadienis 
nuo 17:30 su 
10 B 

„Iš daiktų gyvenimo“. Stebėti aplinką. Kaip daiktai patys 
„randa sau vietą“ vienas šalia kito. Kartais susidraugauja, 
kartais „pykstasi“. Nutapykime natiurmortą kitaip. Taip pat 
lieka visos temos kurių nespėjote nutapyti: autoportretas, 
portretas, peizažas. 

Laima 
Drazdauskaitė 

ZOOM meeting. 
Prisijungimo kodas ar nuoroda 
bus atsiųsti el.dienyno žinute. 
Darbus atsiųsti savaitės 
bėgyje/po pamokos: 
drazdauskaitelaimute@gmail.com 

Kompozicija Penktadienis 
nuo 17:30 

„Karantino metraštis“. Tai tęstinė, projektinė užduotis, kuri 
kiekvieną savaitę turės skirtingą sprendimo sąlygą.  

Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 

9A Kompozicija Pirmadienis 
nuo 17:30 

3. FOTOINSTALIACIJA  „Mano spinta“. 
Sutvarkome spintas ir sudėliojame iš drabužių skirtingų 
atspalvių bei faktūrų  abstrakčius paveikslus, „portretus“, 
figūras plokštumoje, ar 3D. Tinka viskas: batai, kaklaraiščiai, 
diržai, aksesuarai ir tt). Nufotografuotus darbus atsiųsti 
mokytojai. 

4. Autoportretas su kauke. Koliažas. 
Koliažas – detalių karpymas iš žurnalų, laikraščių ir 
klijavimas ant popieriaus lapo. 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje  
siųsti ir visais klausimai 
kreiptis į mokytoją  el.p. 
jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 
 

Tapyba 
 

Antradienis 
nuo 17:30 

Užduotis: Nupiešti ir nutapyti konkretų daiktą (SKĖTĮ), 
akcentuojant spalvinę charakteristiką ir spalvų kitimą šviesoje 
ir šėšėliuose. 
Atlikimas: 1. Išskleistą skėtį (rekomenduojama spalvotą) 
padedame ant grindų arba stalo, taip, kad aiškiai matytųsi 

Elena 
Brazdžiūnienė 

Pradėtus kompozicijos darbus 
konsultacijai arba pabaigtus 
darbus siųsti mokytojai 
el.paštu: 
balsiukaite@yahoo.com	
	



krentantis šėšėlis. 2. Popieriaus formate A3/A2, pieštuku 
nupiešti, įtalpinant visą arbą didžiąją dalį skėčio formate.            
3. Teptuku ir pasirinkta spalva pakartoti visą piešinį, pažymint 
šėšėlius. 4. Tapant stebėti ir stengtis išreikšti aiškias spalvas 
labiausiai apšviestose vietose ir krentantį šėšėlį – stengiantis 
pamatyti jo spalvą, nenujuodinant.  
Priemonės: Popierius A3/A2. Pieštukas, taptukai, akrilo, 
guašo, akvarelės dažai. 
Užduočiai skirta: 4 valandos. 

Su mokytoja susisiekti 
facebook paskyroje: 
@Elena Balsiukaitė 

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 



https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 17:00 

Užduotis dviems pamokoms (iki gegužės 27 d.): 
Iš gofruoto kartono suklijuoti skulptūrą laisva tema. 

Herbertas 
Manomaitis 

Nuotraukas atsiųsti 
mokytojui el.paštu: 
herbertasmanomaitis
@yahoo.com 

Piešimas 
 

Ketvirtadienis 
nuo 15:00 
(su 9B klase) 

3 savaitė 
„Dėminis-toninis piešinys“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas suglamžyto popieriaus lapo tūris, dėmesys 
skiriamas kompozicijai ir šviesotamsai. 
 
4 savaitė 
„Skulptūriškas augalas“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas namuose turimas augalas stengiantis perteikti formą 
ir apimtį. 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

9B Tapyba Pirmadienis 
16:00–18:00 

Tema PEIZAŽAS. 
Peizažas pro jūsų langą, sodyba ar miesto gatvė, kuri jums 
patinka, daro įspūdį kolorito ar kompoziciniu įdomumu. 
Peizažas tapybinėje koliažo technikoje. 
Naudojant turimus dažus ir pagalbines medžiagas (klijai, 
žirklės ir pan.) sukurti peizažinę kompoziciją. Medžiaga 
koliažui gali būti įvairūs žurnalai, laikraščiai, skiautės ir t.t. 
Pagrindas tapybai gali būti įvairūs: nuo drobės ant porėmio iki 
kartono ar panašiai. 
 

Eimutis 
Markūnas 

Nufotografuotus pradėtus 
darbus konsultacijai (jei yra 
poreikis) ir pabaigtus darbus 
(koliažus) siųsti mokytojui 
el.dienyno žinute. 
Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA  

Kompozicija Antradienis 
nuo 15:00 

Kompozicija pagal pasirinktą mėgstamą muzikos kūrinį. 
Technika įvairi, padėsianti atspindėti to laikmečio dvasią, 
ritmą. (galime tartis). Muzikos kūrinio pavyzdys pateiktas FB 
grupėje: rokenrollo klasika „Rolling stones“. 
• Papildomos temos: 

Aistė Ramūnaitė Mokiniai susisiekia su 
mokytoja per facebook 
paskyrą: @Aiste Ramunaite ir 
jungiasi į grupę facebooke: 
KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 
 



1. Geltona spalva. Ką ji jums reiškia. Ornamentas, abstrakcija, 
daiktas. Ieškokite įdomių geros nuotaikos sprendimų ciklų 
įvairiomis priemonėmis (pieštukais, geliniais rašikliais, 
akvarele) 
2. Laisva kompozicijos tema. 

El.paštas: 
ramunaiteart2003@yahoo.com 
 

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 15:00 

Trečioji/ketvirtoji savaitės: 
Temos pasirinkimui iki mokslo metų pabaigos: 
1.„Kūno dalys“. Ant kartoninių dėžučių, kartoninių tualetinio 
popieriaus ritinėlių klijuoti iškirptas kartonines ar popieriaus 
rankas, kojas, galvą, torsus, nosis ir pan. Kurti skulptūrą-
dizainą: siuntinys, dovana, kvepalai, netikėtumas, reklama ir 
tt. 2. „Mitologinės dievybės ir dvasios“. Google paskyroje 
ieškoti senovės Egipto reljefų ir piešinių ir remiantis jais iš 
kartono iškirpti atskiras kūno dalis ir klijuoti, montuoti 
tarpusavy, sukursite savo dievus (miško, vėjo, saulės ir pan.). 
Skulptūrinės kompozicijos tikslai: 1. turėti idėją ir kūrybiškai 
ją vystyti (pav. piešiant, eskizuojant), 2. ieškoti geometrinių 
formų ir plastinių elementų dermės. 3. Ieškoti silueto ir linijų 
ritmo. 4. kurti erdvę. 
3. „Garsai“. Iš įvairiausių medžiagų sukurti kabančius 
objektus (sagos, plast. šiaudeliai, plast. maišeliai, popierius, 
kartonas, vata, medžiagų skiautės, plunksnos, mediniai 
iešmeliai, krapštukai, degtukai, stiklainių dangteliai, 
varžteliai, vinys ir t.t.) ir išgauti tam tikrus garsus (tyla, 
šnabždesys, šnaresys, triukšmas, harmonija ir pan). 
Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu. 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 



Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Piešimas Ketvirtadienis 
nuo 15:00 
(su 9A klase) 

3 savaitė 
„Dėminis-toninis piešinys“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas suglamžyto popieriaus lapo tūris, dėmesys 
skiriamas kompozicijai ir šviesotamsai. 
4 savaitė 
„Skulptūriškas augalas“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas namuose turimas augalas stengiantis perteikti formą 
ir apimtį. 
 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 



9C Tapyba Pirmadienis 
18:00-19:30 
 

Tema PEIZAŽAS. 
Peizažas pro jūsų langą, sodyba ar miesto gatvė, kuri jums 
patinka, daro įspūdį kolorito ar kompoziciniu įdomumu. 
Peizažas tapybinėje koliažo technikoje. 
Naudojant turimus dažus ir pagalbines medžiagas (klijai, 
žirklės ir pan.) sukurti peizažinę kompoziciją. Medžiaga 
koliažui gali būti įvairūs žurnalai, laikraščiai, skiautės ir t.t. 
Pagrindas tapybai gali būti įvairūs: nuo drobės ant porėmio iki 
kartono ar panašiai. 
 

Eimutis 
Markūnas 

Nufotografuotus pradėtus 
darbus konsultacijai (jei yra 
poreikis) ir pabaigtus darbus 
(koliažus) siųsti mokytojui 
el.dienyno žinute. 
Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA  

Skulptūra Antradienis 
nuo 16:00 
 

3 savaitė 
„Abstrakti skulptūra“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai, nuorodos ir 
paaiškinimas kuo skiriasi abstrakcija nuo stilizacijos. 
Sukuriamos skulptūros iš laisvai pasirenkamų medžiagų. 
4 savaitė 
„Šviesos kompozicija“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai, nuorodos ir 
paaiškinimas. Gaminamas ažūrinis popierinis maketas ir 
fotografuojamas esant skirtingiems apšvietimams. Galutinis 
tikslas- 4-5 meniškos nuotraukos su skirtingu šviesos žaismu. 
 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

Dailėtyra Antradienis 
nuo 17:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 



išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 
	
 

 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Kompozicija Trečiadienis 
nuo 17:30 
 

Tęsiame numatytą programoje prieš atostogas pradėtą darbą 
„Sudėtingos erdvinės modulinės kompozicijos sukūrimas 
kombinatorikos principu“. 
Atlikimas medžiagoje. Medžiaga – gofruotas kartonas, gof-
ruoto kartono juostos. Apie darbų pasiėmimo iš mokyklos 
tvarką ir laiką būsite informuoti  FB messenger grupėje: 9C 
Kompozicija. 

Antanas 
Obcarskas 

Tel. 861262120 
E paštas: 
a.obcarskas@gmail.com 
FB messenger grupė: 
9C Kompozicija. 
Užduotis pateikiama 
el.dienyne 
• Pamoka 2020.05.20. 17:30 
per ZOOM meeting. 
• Pamoka 2020.05.27 17:30 
per ZOOM meeting. 
Prisijungimo kodas bus 
išsiūstas į FB messenger 
grupę: 9C Kompozicija 
 

Piešimas Penktadienis 
15:05 

3 savaitė 
PIEŠIMAS TUŠU (paukščiai ar kiti gyvūnai) lakoniška, 

Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook 
grupę: 9C piešimas 2020 
nuotolinis mokymas 



ekspresyvia tušo dėme formuojamos piešiamo objekto 
charakteristikos. 
4 savaitė 
Darbų pristaymas, korektūra, vertinimas, aptarimas grupėje. 

A.Martinaičio dailės mokykla	
	
https://www.facebook.co
m/groups/9609510310239
39/ 

9D 
 

Baigia
moji 
klasė 

 

Kompozicija Pirmadienis 
nuo 16:00 
 

5. FOTOINSTALIACIJA  „Mano spinta“. 
Sutvarkome spintas ir sudėliojame iš drabužių skirtingų 
atspalvių bei faktūrų  abstrakčius paveikslus, „portretus“, 
figūras plokštumoje, ar 3D. Tinka viskas: batai, kaklaraiščiai, 
diržai, aksesuarai ir tt). Nufotografuotus darbus atsiųsti 
mokytojai. 

6. Autoportretas su kauke. Koliažas. 
Koliažas – detalių karpymas iš žurnalų, laikraščių ir 
klijavimas ant popieriaus lapo. 
 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje  
siųsti ir visais klausimai 
kreiptis į mokytoją  el.p. 
jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 
 

Dailėtyra Antradienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 



tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra Antradienis 
nuo 17:35 

Trečioji/ketvirtoji savaitės: 
Temos pasirinkimui iki mokslo metų pabaigos: 
1.„Kūno dalys“. Ant kartoninių dėžučių, kartoninių tualetinio 
popieriaus ritinėlių klijuoti iškirptas kartonines ar popieriaus 
rankas, kojas, galvą, torsus, nosis ir pan. Kurti skulptūrą-
dizainą: siuntinys, dovana, kvepalai, netikėtumas, reklama ir 
tt. 2. „Mitologinės dievybės ir dvasios“. Google paskyroje 
ieškoti senovės Egipto reljefų ir piešinių ir remiantis jais iš 
kartono iškirpti atskiras kūno dalis ir klijuoti, montuoti 
tarpusavy, sukursite savo dievus (miško, vėjo, saulės ir pan.). 
Skulptūrinės kompozicijos tikslai: 1. turėti idėją ir kūrybiškai 
ją vystyti (pav. piešiant, eskizuojant), 2. ieškoti geometrinių 
formų ir plastinių elementų dermės. 3. Ieškoti silueto ir linijų 
ritmo. 4. kurti erdvę (Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu). 
3. „Garsai“. Iš įvairiausių medžiagų sukurti kabančius 
objektus (sagos, plast. šiaudeliai, plast. maišeliai, popierius, 
kartonas, vata, medžiagų skiautės, plunksnos, mediniai 
iešmeliai, krapštukai, degtukai, stiklainių dangteliai, 
varžteliai, vinys ir t.t.) ir išgauti tam tikrus garsus (tyla, 
šnabždesys, šnaresys, triukšmas, harmonija ir pan). 
Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu. 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

Piešimas 
 

Trečiadienis 
nuo 15:00 

3 savaitė 
PIEŠIMAS TUŠU (paukščiai ar kiti gyvūnai) lakoniška, 

Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook 
grupę: 9E piešimas 2020 
nuotolinis mokymas 



(su 9E klase) ekspresyvia tušo dėme formuojamos piešiamo objekto 
charakteristikos. 
4 savaitė 
Darbų pristaymas, korektūra, vertinimas, aptarimas grupėje. 

A.Martinaičio dailės mokykla	
 
https://www.facebook.com/g
roups/837034550033550/ 

Tapyba Ketvirtadienis 
nuo 15:00 

Peizažo motyvas pagal R. Deebenkorn. 
Šviesos ir šešėlio spalva, pastato fragmentas, spalvinių dėmių 
ir linijų aiški struktūra formate. A2, A3 popieriaus formatas. 
Priemonės: guašas, akrilas. 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje  
siųsti ir visais klausimai 
kreiptis į mokytoją  el.p. 
jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 
Mokytoją susirasti facebook: 
@Jovita Glemžaitė-Matuzienė 

9E 
 

Baigia
moji 
klasė 

 

Kompozicija Pirmadienis 
nuo 16:00 

R. Magritte paveikslo interpretacija. 
Užduotis: interpretuoti R.Magritte paveikslą, sukomponuojant 
dvi figūras. 
Tikslas: Susipažinti su žymaus XX amžiaus siurrealisto 
R.Magritte kūrybos metodu. 
Priemonės: pop.lapas A2 ir 2 mažesni lapai.Pieštukas, guašas, 
akvarelės dažai, markeriai, flomasteriai, spalvoti pieštukai, 
klijai, žirklės. 
Atlikimas: Popieriaus lapas horizontalus. 1. Visame 
popieriaus lape pirmiausia nutapomas dangus su debesimis ir 
šiek tiek žemės apačioje. Paliekama džiūti, tuo tarpu ant kito - 
mažesnio lapo piešiama žmogaus figūra, gali būti ne visa. Jei 
sunku nupiešti, išsikirpkite iš žurnalo ar pan., bet neturėtų būti 
smulki. 2. Įškirptąją figūrą pieštuku apvedžiojame dešinėje 
pusėje nutapyto dangaus, o kairėje ją priklijuojame. 3. Toliau, 
sekant autoriaus mintį - dešinėje pusėje, nepažeidžiant figūros 
kontūro piešiame ir tapome tamsią užuolaidą. Dėmesio - 
svarbu, kad figūros būtų vienodos. Netapyti dangaus ant 
tamsios užuolaidos, nes nepavyks pasiekti reikiamo efekto - 
kad viena figūra reali, o kita tarsi skylė arba tik prisiminimas. 
Spalvų kopijuoti nebūtina. 
Visiems sėkmės. 

Elena 
Brazdžiūnienė 

Pradėtus kompozicijos darbus 
konsultacijai arba pabaigtus 
darbus siųsti mokytojai 
el.paštu: 
balsiukaite@yahoo.com	
	
Sumokytoja susisiekti 
facebook paskyroje: 
@Elena Balsiukaitė 
 

Dailėtyra Antradienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 



fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra Antradienis 
nuo 17:35 

Stop kadro animacija „Kauno mitinis žvėris“  
Stop kadro principu sukuriamas Kauno mitinio žvėries 
animacinis herojus skirtas Kaunas 2022  konkursui.  Darbe 
panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai. 
3 savaitė „Forma“, animacinio personažo tinkamo kūrimo 
būdo paieška, kadruotės scenarijaus kūrimas (Story Board), 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis, FB Messenger arba 
El. paštu: 
remigijus.sederevicius@



pirmi animaciniai personažo bandymai. 
4 savaitė „Judesys“, filmo scenarijaus įgyvendinimas ir garso 
takelis. 

gmail.com 

Piešimas Trečiadienis 
nuo 15:05 

3 savaitė 
PIEŠIMAS TUŠU (paukščiai ar kiti gyvūnai) lakoniška, 
ekspresyvia tušo dėme formuojamos piešiamo objekto 
charakteristikos. 
4 savaitė 
Darbų pristaymas, korektūra, vertinimas, aptarimas grupėje. 

Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook 
grupę: 9E piešimas 2020 
nuotolinis mokymas 
A.Martinaičio dailės mokykla	
https://www.facebook.co
m/groups/8370345500335
50/ 

Tapyba Ketvirtadienis 
nuo 16:00 

„Iš daiktų gyvenimo“. Stebėti aplinką. Kaip daiktai patys 
„randa sau vietą“ vienas šalia kito. Kartais susidraugauja, 
kartais „pykstasi“. Nutapykime natiurmortą kitaip. Taip pat 
lieka visos temos kurių nespėjote nutapyti: autoportretas, 
portretas, peizažas. 

Laima 
Drazdauskaitė 

ZOOM meeting.Prisijungimo 
kodas ar nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
Darbus atsiųsti savaitės 
bėgyje/po pamokos 
mano el. pašto adresu: 
drazdauskaitelaimute@gmail.com 

10A Kompozicija Pirmadienis 
nuo 17:30 

R. Magritte paveikslo interpretacija. 
Užduotis: interpretuoti R.Magritte paveikslą, sukomponuojant 
dvi figūras. 
Tikslas: Susipažinti su žymaus XX amžiaus siurrealisto 
R.Magritte kūrybos metodu. 
Priemonės: pop.lapas A2 ir 2 mažesni lapai.Pieštukas, guašas, 
akvarelės dažai, markeriai, flomasteriai, spalvoti pieštukai, 
klijai, žirklės. 
Atlikimas: Popieriaus lapas horizontalus. 1. Visame 
popieriaus lape pirmiausia nutapomas dangus su debesimis ir 
šiek tiek žemės apačioje. Paliekama džiūti, tuo tarpu ant kito - 
mažesnio lapo piešiama žmogaus figūra, gali būti ne visa. Jei 
sunku nupiešti, išsikirpkite iš žurnalo ar pan., bet neturėtų būti 
smulki. 2. Įškirptąją figūrą pieštuku apvedžiojame dešinėje 
pusėje nutapyto dangaus, o kairėje ją priklijuojame. 3. Toliau, 
sekant autoriaus mintį - dešinėje pusėje, nepažeidžiant figūros 
kontūro piešiame ir tapome tamsią užuolaidą. Dėmesio - 
svarbu, kad figūros būtų vienodos. Netapyti dangaus ant 
tamsios užuolaidos, nes nepavyks pasiekti reikiamo efekto - 
kad viena figūra reali, o kita tarsi skylė arba tik prisiminimas. 
Spalvų kopijuoti nebūtina. 

Elena 
Brazdžiūnienė 

Pradėtus kompozicijos darbus 
konsultacijai arba pabaigtus 
darbus siųsti mokytojai 
el.paštu: 
balsiukaite@yahoo.com	
	
Sumokytoja susisiekti 
facebook paskyroje: 
@Elena Balsiukaitė 



Visiems sėkmės. 
Tapyba Antradienis 

nuo 15:00 
Užduotis: Nupiešti ir nutapyti konkretų daiktą (SKĖTĮ), 
akcentuojant spalvinę charakteristiką ir spalvų kitimą šviesoje 
ir šėšėliuose. 
Atlikimas: 1. Išskleistą skėtį (rekomenduojama spalvotą) 
padedame ant grindų arba stalo, taip, kad aiškiai matytųsi 
krentantis šėšėlis. 2. Popieriaus formate A3/A2, pieštuku 
nupiešti, įtalpinant visą arbą didžiąją dalį skėčio formate.            
3. Teptuku ir pasirinkta spalva pakartoti visą piešinį, pažymint 
šėšėlius. 4. Tapant stebėti ir stengtis išreikšti aiškias spalvas 
labiausiai apšviestose vietose ir krentantį šėšėlį – stengiantis 
pamatyti jo spalvą, nenujuodinant.  
Priemonės: Popierius A3/A2. Pieštukas, taptukai, akrilo, 
guašo, akvarelės dažai. 
Užduočiai skirta: 4 valandos. 

Elena 
Brazdžiūnienė 

Pradėtus kompozicijos darbus 
konsultacijai arba pabaigtus 
darbus siųsti mokytojai 
el.paštu: 
balsiukaite@yahoo.com	
	
Su mokytoja susisiekti 
facebook paskyroje: 
@Elena Balsiukaitė 

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 



tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 17:00 

3 savaitė 
„Abstrakti skulptūra“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai, nuorodos ir 
paaiškinimas kuo skiriasi abstrakcija nuo stilizacijos. 
Sukuriamos skulptūros iš laisvai pasirenkamų medžiagų. 
4 savaitė 
„Šviesos kompozicija“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai, nuorodos ir 
paaiškinimas. Gaminamas ažūrinis popierinis maketas ir 
fotografuojamas esant skirtingiems apšvietimams. Galutinis 
tikslas- 4-5 meniškos nuotraukos su skirtingu šviesos žaismu. 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

Piešimas 
 

Ketvirtadienis 
nuo 16:45 

3 savaitė 
„Dėminis-toninis piešinys“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas suglamžyto popieriaus lapo tūris, dėmesys 
skiriamas kompozicijai ir šviesotamsai. 
4 savaitė 
„Skulptūriškas augalas“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas namuose turimas augalas stengiantis perteikti formą 
ir apimtį. 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

10B Piešimas Pirmadienis 
nuo 18:30 

3 savaitė 
„Dėminis-toninis piešinys“. 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 



(su 10C klase) Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas suglamžyto popieriaus lapo tūris, dėmesys 
skiriamas kompozicijai ir šviesotamsai. 
4 savaitė 
„Skulptūriškas augalas“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas namuose turimas augalas stengiantis perteikti formą 
ir apimtį. 

žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

Skulptūra Antradienis 
nuo 16:00 
 

Stop kadro animacija „Kauno mitinis žvėris“  
Stop kadro principu sukuriamas Kauno mitinio žvėries 
animacinis herojus skirtas Kaunas 2022  konkursui.  Darbe 
panaudojami ankstesnių pamokų įgūdžiai. 
3 savaitė „Forma“, animacinio personažo tinkamo kūrimo 
būdo paieška, kadruotės scenarijaus kūrimas (Story Board), 
pirmi animaciniai personažo bandymai. 
4 savaitė „Judesys“, filmo scenarijaus įgyvendinimas ir garso 
takelis. 

Remigijus 
Sederevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, 
konsultacijos ZOOM meeting.   
Darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis, FB Messenger arba 
El. paštu: 
remigijus.sederevicius@
gmail.com 

Dailėtyra Antradienis 
nuo 17:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 



atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Kompozicija Trečiadienis 
nuo 15:00 

Kompozicija pagal pasirinktą mėgstamą muzikos kūrinį. 
Technika įvairi, padėsianti atspindėti to laikmečio dvasią, 
ritmą. (galime tartis). Muzikos kūrinio pavyzdys pateiktas FB 
grupėje: rokenrollo klasika „Rolling stones“. 
• Papildomos temos: 
1. Geltona spalva. Ką ji jums reiškia. Ornamentas, abstrakcija, 
daiktas. Ieškokite įdomių geros nuotaikos sprendimų ciklų 
įvairiomis priemonėmis (pieštukais, geliniais rašikliais, 
akvarele) 
2. Laisva kompozicijos tema. 

Aistė Ramūnaitė Mokiniai susisiekia su 
mokytoja per facebook 
paskyrą: @Aiste Ramunaite ir 
jungiasi į grupę facebooke: 
KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 
 
El.paštas: 
ramunaiteart2003@yahoo.com 
 

Tapyba Ketvirtadienis 
nuo 17:30 

„Iš daiktų gyvenimo“. Stebėti aplinką. Kaip daiktai patys 
„randa sau vietą“ vienas šalia kito. Kartais susidraugauja, 
kartais „pykstasi“. Nutapykime natiurmortą kitaip. Taip pat 
lieka visos temos kurių nespėjote nutapyti: autoportretas, 
portretas, peizažas. 

Laima 
Drazdauskaitė 

ZOOM meeting.Prisijungimo 
kodas ar nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
Darbus atsiųsti savaitės 
bėgyje/po pamokos: 
drazdauskaitelaimute@gmail.com 

10 C 
 
 
 

Piešimas Pirmadienis 
nuo 18:30 
(su 10B klase) 

3 savaitė 
„Dėminis-toninis piešinys“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas suglamžyto popieriaus lapo tūris, dėmesys 
skiriamas kompozicijai ir šviesotamsai. 
4 savaitė 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 



„Skulptūriškas augalas“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas namuose turimas augalas stengiantis perteikti formą 
ir apimtį. 

Skulptūra Antradienis 
nuo 16:00 
 

Trečioji/ketvirtoji savaitės: 
Temos pasirinkimui iki mokslo metų pabaigos: 
1.„Kūno dalys“. Ant kartoninių dėžučių, kartoninių tualetinio 
popieriaus ritinėlių klijuoti iškirptas kartonines ar popieriaus 
rankas, kojas, galvą, torsus, nosis ir pan. Kurti skulptūrą-
dizainą: siuntinys, dovana, kvepalai, netikėtumas, reklama ir 
tt. 2. „Mitologinės dievybės ir dvasios“. Google paskyroje 
ieškoti senovės Egipto reljefų ir piešinių ir remiantis jais iš 
kartono iškirpti atskiras kūno dalis ir klijuoti, montuoti 
tarpusavy, sukursite savo dievus (miško, vėjo, saulės ir pan.). 
Skulptūrinės kompozicijos tikslai: 1. turėti idėją ir kūrybiškai 
ją vystyti (pav. piešiant, eskizuojant), 2. ieškoti geometrinių 
formų ir plastinių elementų dermės. 3. Ieškoti silueto ir linijų 
ritmo. 4. kurti erdvę. 
3. „Garsai“. Iš įvairiausių medžiagų sukurti kabančius 
objektus (sagos, plast. šiaudeliai, plast. maišeliai, popierius, 
kartonas, vata, medžiagų skiautės, plunksnos, mediniai 
iešmeliai, krapštukai, degtukai, stiklainių dangteliai, 
varžteliai, vinys ir t.t.) ir išgauti tam tikrus garsus (tyla, 
šnabždesys, šnaresys, triukšmas, harmonija ir pan). 
Pavyzdžiai atsiųsti e.dienynu. 

Aida 
Ragauskienė 

Piešinių-projektų nuotraukas 
iki siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

Dailėtyra Antradienis 
nuo 17:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 



išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 
pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Kompozicija Trečiadienis 
nuo 17:30 

„Karantino metraštis“. Tai tęstinė, projektinė užduotis, kuri 
kiekvieną savaitę turės skirtingą sprendimo sąlygą.  

Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 

Tapyba Ketvirtadienis 
nuo 17:30 

Jūsų pasirinkimui dvi temos: 
1. „Akių studija“. Tapome akis. 
2. „Mano kambarys“. 
Fragmentas su sėdinčia figūra fotelyje ar prie lango. 
Perteikti aiškų apšvietimą, dekoratyvi tapymo forma. 
 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje ir 
pabaigtų darbų nuotraukas   
siųsti el.p. jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 
 

10D Kompozicija Pirmadienis 
nuo 15:00 

Tie, kas nebaigę baigiamojo kompozicijos darbo – siųskite 
juos eigoje konsultacijoms per Messenger. 

Aistė Ramūnaitė Mokiniai susisiekia su 
mokytoja per facebook 



 
Baigia
moji 
klasė 

 

 
Kiti dirbkite medžiagoje, raižykite kartoną, linoleumą, sausa 
adata – taip, kaip buvome pradeję. 
TEMOS pasirinkimui su pavyzdžiais – Facebook paskyroje. 
1. GELTONOS spalvos iššūkis. Tinka visos priemonės, net 
video performansas. 
2. Kūrinys pagal mėgstamiausia muzikos kūrinį. Plastinės 
raiškos ieškojimas: akvarelė, tušas, tapyba, koliažas. 
Darbas turi atspindėti ritmą ir laikmetį. Muzikos kūrinio 
pavyzdys pateiktas FB grupėje: rokenrollo klasika „Rolling 
stones“. 
3.„Uždaryti jausmai“. Piešinys-pasakojimas. Gali būti teksto 
ir piešinio kombinacija. 
 

paskyrą: @Aiste Ramunaite ir 
jungiasi į grupę facebooke: 
KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 

Dailėtyra Antradienis 
nuo 16:00 

3 savaitės užduotis: VIDURAMŽIŲ MIESTO PIEŠINYS. 
Pavaizduokite viduramžių miestą, kuriame atsispindėtų viduramžių 
(Romanikos ir Gotikos stilių) architektūra (pastatai: bažnyčios, 
pilys), veiklos (pavyzdžiui, Riterių turnyrai, turgus), mada (pastatų 
fone vaikščiotų vyrai, moterys ar vaikai, apsirengę viduramžių 
rūbais), daiktai (ginklai, tvoros, šuliniai ir pan.). Apie viduramžių 
pastatų architektūrą skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių žmonių aprangą skaityti ir žiūrėti: 
https://www.burte.lt/aprangos-stiliai-4/viduramziu-apranga 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi kompozicija. 
Paveikslas turi priminti tikrovišką viduramžių architektūrą ir 
žmonių aprangą, nes bus vertinamas ne tik darbo meniškumas, 
išbaigtumas, kruopštumas, bet ir panašumas į Romanikai ir Gotikai 
būdingas formas. 
 
4 savaitės užduotis: PIEŠINYS VIDURAMŽIŲ RITERYSTĖS 
TEMA. Viduramžiuose riterių kultūra (garbės kodeksas, 
atsidavimas kilmin-gam karaliui ar dvaro damoms, nesibaigiančios 
kovos karuose ir riterių turnyruose) buvo itin reikšminga. Taigi ši 
tema pratęsia ir papildo viduramžių miesto temą. Piešinyje reikėtų 

Raimonda 
Simanaitienė 

Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.25 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Už piešinį bus rašomas 
pažymys. Kokybiškai 
nufotografuotus darbus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 



pavaizduoti riterių veiklą: pačius riterius, apsirengusius viduramžių 
šarvais, jų kovas, turnyrus. Apie viduramžius (Romanikos ir 
Gotikos stilius) skaityti ir žiūrėti:  
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
Apie viduramžių riterius ir jų veiklą skaityti ir žiūrėti: 
https://katbaz.weebly.com/riteriai.html 
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/pagrindinis-viduramziu-
riteriu-turnyro-prizas-liko-lietuvoje.d?id=68057366 
Piešinys atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai - 
spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, kreidelėmis. 
Sukuriama originali, įdomi kompozicija. Paveikslas turi priminti 
tikroviškus riterių atvaizdus. 

imtinai iki 2020.06.01 d. 
(ant lapo nepamiršti 
parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 

Skulptūra Antradienis 
nuo 17:35 

3 savaitė 
„Abstrakti skulptūra“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai, nuorodos ir 
paaiškinimas kuo skiriasi abstrakcija nuo stilizacijos. 
Sukuriamos skulptūros iš laisvai pasirenkamų medžiagų. 
4 savaitė 
„Šviesos kompozicija“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai, nuorodos ir 
paaiškinimas. Gaminamas ažūrinis popierinis maketas ir 
fotografuojamas esant skirtingiems apšvietimams. Galutinis 
tikslas- 4-5 meniškos nuotraukos su skirtingu šviesos žaismu. 
 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.c
om 

Tapyba Trečiadienis 
nuo 18:00 

Tema POTRETAS  
Tai gali būti autoportretas, artimo žmogaus ar kokio nors jums 
patinkančio žmogaus portreto improvizacija naudojant 
nuotrauką. Pagrindas tapybai – A2 formatas (gali būti 
mažesnis ar didesnis, tai gali būti kartonas, popierius, drobė.) 
Dažai nuo guašo iki akrilo. Tikslas pasiekti ne tik išorinį 
panašumą, bet ir nuotaiką, žmogaus charakterį per spalvinį 
srendimą. 
 

Eimutis 
Markūnas 

Nufotografuotą darbą 
atsiųsti mokytojui 
el.dienyno žinute arba 
kelti į facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA  

Piešimas Ketvirtadienis 
nuo 18:30 

3 savaitė 
„Portretas arba autoportretas“  
Priklausomai nuo galimybių, piešiamas šeimos nario arba 

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas el.paštu, 
darbų atsiuntimas, 
koregavimas, konsultacijos el. 
paštu 



savo paties portretas, stengiantis pavaizduoti fizinį panašumą, 
charakteringus bruožus. Piešimo priemonės, popieriaus spalva 
parenkama savarankiškai. Užduotis skirta 1-2 savaičių 
pamokoms. 
4 savaitė 
„Portretas arba autoportretas“ temos tęsimas, aptarimas. 

andrius.siderkevicius@gmail.com 

 
 
1S 

Kompozicija Pirmadienis 
nuo 17:35 

Darbai medžiagoje: kartono raižinys, sausa adata ant 
organinio stiklo, colografija, klijuotų medžiagų kompozicija. 
Šie darbai, kad ir ne spausdinti, įgaunantys lyg skulptūros 
reljefo bruožų tikrai tiks Jūsų portfolio. 
• TEMOS ĮVAIRIOS pasirinkimui: 
1. „Geltonos spalvos iššukis“. Kaip surasti optimizmą? 
2. „Mitologinės būtybės“. Nebūtinai kaukas, kurkite savo 
personažą. 
3. „Pokalbis“. Šriftas+piešinys. Paralelinė kompozicijos 
dinamika. 
4. „Abstrakcija pagal muzikinį kūrinį“. Atspindinti stilistiką, 
laikmetį, ritmą. Drabas medžiagoje gali būti tik faktūrinis: 
klijuota, raižyta, tapyta, lipdyta. Piešimas smėliu ant stiklo, 
vėliau nufotografuota. 
 

Aistė Ramūnaitė Susisiekti su mokytoja per 
facebook paskyrą: 
@Aiste Ramunaite, 
per uždarą facebook grupę: 
KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 
 
El.paštas: 
ramunaiteart2003@yahoo.com 

Piešimas 
 

Trečiadienis 
nuo 17:35 

1 savaitė 
DĖMINIS PIEŠINYS – tušu formuojamas kompoziciškai 
įdomus, dėminis piešiamo objekto fragmentas, pozityvo – 
negatyvo dermė. 
2 savaitė 
Darbų pristaymas, korektūra, vertinimas, aptarimas grupėje. 

Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook 
grupę: 1S piešimas 2020 
nuotolinis okymas 
A.Martinaičio dailės mokykla	
	
https://www.facebook.co
m/groups/2498283028346
40/ 

Tapyba Ketvirtadienis 
nuo 18:00 

TEMA – MONOCHROMINIS PORTRETAS (juodai baltas) 
Tęsiame portreto žanrą jau ne koliaže, bet guašo ar akrilo 
technikoje. Naudojant savo ar kažkieno iš draugų ar jums 
mielų žmonių nuotrauką, nutapyti portretą naudojant juodas ir 
baltas spalvas ir atspalvius (monochrominis). Fonui naudokite 
spalvą. Priemonės - drobės, popierius, kartonas, teptukai, 
guašas, akrilas. Pavyzdyje labai gerai pademonstuota kaip tai 

Eimutis 
Markūnas 

Užduotis skiriama 2 
pamokoms – iki gegužės 
28 d. 
 
Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA   



atlikti bet tai tik rekomendacija - jūs atliksite savaip, pagal 
savo galimybes. 
https://www.youtube.com/watch?v=mlTtnkimktQ&fbclid=IwAR1F
auPfIKrEqhSSfGU-_PEa2dvL9rX8KtdBj1qDOikgZZGaW5OO3TTON3g	

	

2AV 
visi 

suaugu
sieji 

vienoje 
grupėje 

Tapyba Antradienis 
nuo 17:00 

„Natiurmortas po medžiu“. 
Impresionizmas pagal K. MONE „Pusryčiai ant žolės“, 
variacija. Mokytojos ekspertės Aistės Ramūnaitės paruoštas 
natiurmortas – facebook grupėje KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 
Taip pat papildomos užduotys: 
• GELTONOS spalvos iššukis. 
įvairios priemones/lipdyba, siuvinėjimas, abstrakcija, 
piešinys, video prisistatymas. Svarbiausia, kad būtų geros 
nuotaikos užtaisas. 
• Lėlių Namas. 
• Grafinis Portretas. 
• Kompozicija pagal mėgstamą muzikinį kūrinį. 
• Sukurti charakterį (kauką, gnomą). 
Išnaudokite šį nuotolinio ugdymo(si) laiką individualios 
kūrybos formų paieškoms. 

Aistė Ramūnaitė Susisiekti su mokytoja per 
facebook paskyrą: 
@Aiste Ramunaite, 
per uždarą facebook grupę: 
KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 
 
El.paštas: 
ramunaiteart2003@yahoo.com 

Piešimas Trečiadienis 
nuo 17:35 

„Pienės ir Alijošius“. 
Monochrominis piešinys, svarbios detalės. Nesvarbu, kad tai 
tik Žolynų architektūra, visos taisyklės galioja, erdvinė 
perspektyva – svarbiausia. 
Priemonės: pieštukas, pastelė, anglis, akvarelė. 
Formatas didelis: maždaug 60 x 50 cm. 
Taip pat papildomos užduotys, kurias skelbiu facebook 
paskyroje: 
• GELTONOS spalvos iššukis. 
įvairios priemones/lipdyba, siuvinėjimas, abstrakcija, 
piešinys, video prisistatymas. Svarbiausia, kad būtų geros 
nuotaikos užtaisas. 
• Lėlių Namas. 
• Grafinis Portretas. 
• Kompozicija pagal mėgstamą muzikinį kūrinį. 

Aistė Ramūnaitė Susisiekti su mokytoja per 
facebook paskyrą: 
@Aiste Ramunaite, 
per uždarą facebook grupę: 
KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 
 
Darbus siųskite mokytojai per 
Messenger. 
 
El.paštas: 
ramunaiteart2003@yahoo.com 



• Sukurti charakterį (kauką, gnomą). 
Išnaudokite šį nuotolinio ugdymo(si) laiką individualios 
kūrybos formų paieškoms. 

 


