
UŽDUOTYS DAILĖS MOKYKLOS MOKINIŲ NUOTOLINIAM MOKYMUI NUO GEGUŽĖS 4 D. IKI GEGUŽĖS 15 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  
 

1 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Kas Jums nutiko įdomaus, kol nesimatėme?“. Kuriame mini 
piešinukų (vienos dienos ar savaitės), įvykių seką ar vieną 
įvykį. Piešiame pieštukais, geliniais rašikliais. Kas svarbiausia 
darbelyje, spalvojame spalvotais pieštukais ar flomasteriais.  
Darbelį atliekame derindami įvairias, namuose turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
 

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 
 



2 savaitė  
1 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 
 

 
 
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:00  
 

1 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Noriu būti...“	 Piešiame (pieštukais, flomasteriais, geliniais 
rašikliais), tapome (akvarele, guašu), kerpame ir klijuojame iš 
spalvoto popieriaus, žurnalų ar laikraščių iškirptas ir išlenktas 
erdvines detales. Darbelį atliekame derindami įvairias, turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė  
1 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas. 
„Ar panašūs į mane?“. Mokinukai kuria (išdėlioja) savo 
autoportretus. Vieną iš gyvų gamtoje rastų augaliukų ar 
namuo-se turimų vaisių ir daržovių. Ir kitą iš namuose turimų 
daiktų.  
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas. 

M2 Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Ketvirtadienis 
nuo 14:00  
 

1 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Noriu būti...“	 Piešiame (pieštukais, flomasteriais, geliniais 
rašikliais), tapome (akvarele, guašu), kerpame ir klijuojame iš 
spalvoto popieriaus, žurnalų ar laikraščių iškirptas ir išlenktas 
erdvines detales. Darbelį atliekame derindami įvairias, turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė  
1 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas. 
„Ar panašūs į mane?“. Mokinukai kuria (išdėlioja) savo 
autoportretus. Vieną iš gyvų gamtoje rastų augaliukų ar 
namuose turimų vaisių ir daržovių. Ir kitą iš namuose turimų 
daiktų.  

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 
 



Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas. 

Trečiadienis 
nuo 17:05  
 

1 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Kas Jums nutiko įdomaus, kol nesimatėme?“. Kuriame mini 
piešinukų (vienos dienos ar savaitės), įvykių seką ar vieną 
įvykį. Piešiame pieštukais, geliniais rašikliais. Kas svarbiausia 
darbelyje, spalvojame spalvotais pieštukais ar flomasteriais.  
Darbelį atliekame derindami įvairias, namuose turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė  
1 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 
 

1A Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Trečiadienis 
nuo 15:00 
 

1savaitė 
Piešinys  laisvai pasirinktomis grafinės raiškos priemonėmis 
pagal vieno žymiausių austrų dailininko Friedensreich 
Hundertwasserio kūrybą. Savo atliekamoje užduotyje atkreipti 
dėmesį į netradicinės architektūros ir dekoro pavyzdžius, 
žaismingas formas ir spalvas, nuotaikas.  
Užduoties atlikimas iki 05 13 
2 savaitė 
Užduotis „Supakuota“, kartais pamatę dėžę mes iškarto 
galime atspėti kas joje slepiasi. Užduoties tikslas- paslėpti 
daiktus išlaikant jų formai būdingas savybes, kaip atrodytų 
supakuotas kiškis, dramblys, ar net Gedimino pilis? Užduočiai 
reikės balto popierinio rankšluosčio lapo ir įdomių 2-3 daiktų 
turinčiu aiškią atpažįstamą formą. 
Užduoties atlikimas 05 20 
 

Ieva 
Siderkevičienė 

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

Ketvirtadienis 
nuo 14:15 
 

1 savaitė 
Netradicinis piešinys iš raidžių ir skaičių. Dažnai vaikai, o 
kartais net ir suaugę žmonės, ką nors užsirašo arba nusipiešia 
ant delno. Ši užduotis iš raidžių (nebūtinai žodžių) ir skaičių 
sukurti savo rankos piešinį. Užduotis gali būti atlikta 



skirtingomis piešimo priemonėmis, koliažu, net daiktais (pvz: 
raidėmis sukonstruotomis iš vaikiško konstruktoriaus) 
svarbiausia kuo įdomesnis ir išradingesnis atlikimas. 
Užduoties atlikimas iki 05 14 
 
2savaitė 
Dėlionė „Portretas“ arba koliažas iš gamtoje randamų objektų 
(šakelių, lapų, žiedų, žolių ir t.t.). Sukurti 4-ris skirtingus 
portretus, atkreipiant dėmesį į foną (asfaltas, smėlis, trinkelės 
ir t.t.) portreto nuotaiką, žmogaus veido bruožus. 
Užduoties atlikimas iki 05 21 

1B Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Trečiadienis 
nuo 16:00 
 

1savaitė 
Piešinys su laisvai pasirinktomis grafinės raiškos priemonėmis 
pagal vieno žymiausių austrų dailininko Friedensreich 
Hundertwasserio kūrybą. Savo atliekamoje užduotyje atkreipti 
dėmesį į netradicinės architektūros ir dekoro pavyzdžius, 
žaismingas formas ir spalvas, nuotaikas.  
Užduoties atlikimas iki 05 13 
 
2 savaitė 
Užduotis „Supakuota“, kartais pamatę dėžę mes iškarto 
galime atspėti kas joje slepiasi. Užduoties tikslas- paslėpti 
daiktus išlaikant jų formai būdingas savybes, kaip atrodytų 
supakuotas kiškis, dramblys, ar net Gedimino pilis? Užduočiai 
reikės balto popierinio rankšluosčio lapo ir įdomių 2-3 daiktų 
turinčiu aiškią atpažįstamą formą. 
Užduoties atlikimas 05 20 
 
 

Ieva 
Siderkevičienė 

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

Ketvirtadienis 
nuo 15:55 
 

1 savaitė 
Netradicinis piešinys iš raidžių ir skaičių. Dažnai vaikai, o 
kartais net ir suaugę žmonės, ką nors užsirašo arba nusipiešia 
ant delno. Ši užduotis iš raidžių (nebūtinai žodžių) ir skaičių 
sukurti savo rankos piešinį. Užduotis gali būti atlikta 
skirtingomis piešimo priemonėmis, koliažu, net daiktais (pvz: 
raidėmis sukonstruotomis iš vaikiško konstruktoriaus) 



svarbiausia kuo įdomesnis ir išradingesnis atlikimas. 
Užduoties atlikimas iki 05 14 
 
2savaitė 
Dėlionė „Portretas“ arba koliažas iš gamtoje randamų objektų 
(šakelių, lapų, žiedų, žolių ir t.t.). Sukurti 4-ris skirtingus 
portretus, atkreipiant dėmesį į foną (asfaltas, smėlis, trinkelės 
ir t.t.) portreto nuotaiką, žmogaus veido bruožus. 
Užduoties atlikimas iki 05 21 
 

1C Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Trečiadienis 
Nuo 17:00 
 

1savaitė 
Piešinys su laisvai pasirinktomis grafinės raiškos priemonėmis 
pagal vieno žymiausių austrų dailininko Friedensreich 
Hundertwasserio kūrybą. Savo atliekamoje užduotyje atkreipti 
dėmesį į netradicinės architektūros ir dekoro pavyzdžius, 
žaismingas formas ir spalvas, nuotaikas.  
Užduoties atlikimas iki 05 13 
 
2 savaitė 
Užduotis „Supakuota“, kartais pamatę dėžę mes iškarto 
galime atspėti kas joje slepiasi. Užduoties tikslas- paslėpti 
daiktus išlaikant jų formai būdingas savybes, kaip atrodytų 
supakuotas kiškis, dramblys, ar net Gedimino pilis? Užduočiai 
reikės balto popierinio rankšluosčio lapo ir įdomių 2-3 daiktų 
turinčiu aiškią atpažįstamą formą. 
Užduoties atlikimas 05 20 

Ieva 
Siderkevičienė 

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

Ketvirtadienis 
nuo 17:35 
 

1 savaitė 
Netradicinis piešinys iš raidžių ir skaičių. Dažnai vaikai, o 
kartais net ir suaugę žmonės, ką nors užsirašo arba nusipiešia 
ant delno. Ši užduotis iš raidžių (nebūtinai žodžių) ir skaičių 
sukurti savo rankos piešinį. Užduotis gali būti atlikta skirtin-
gomis piešimo priemonėmis, koliažu, net daiktais (pvz: 
raidėmis sukonstruotomis iš vaikiško konstruktoriaus) 
svarbiausia kuo įdomesnis ir išradingesnis atlikimas. 
Užduoties atlikimas iki 05 14 
2savaitė 



Dėlionė „Portretas“ arba koliažas iš gamtoje randamų objektų 
(šakelių, lapų, žiedų, žolių ir t.t.). Sukurti 4-ris skirtingus 
portretus, atkreipiant dėmesį į foną (asfaltas, smėlis, trinkelės 
ir t.t.) portreto nuotaiką, žmogaus veido bruožus. 
Užduoties atlikimas iki 05 21 

2A Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Pirmadienis 
15:55 
 

1 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Kas Jums nutiko įdomaus, kol nesimatėme?“	Kuriame mini 
piešinukų (vienos dienos ar savaitės), įvykių seką. Piešiame 
pieštukais, geliniais rašikliais. Kas svarbiausia darbelyje, 
spalvojame spalvotais pieštukais ar flomasteriais.  Darbelį 
atliekame derindami įvairias, namuose turimas priemones ir 
technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė  
1 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 
 

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 
 

Trečiadienis 
nuo 18:15  
 

1 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Noriu būti...“	Piešiame (pieštukais, flomasteriais, geliniais 
rašikliais), tapome (akvarele, guašu), kerpame ir klijuojame iš 
spalvoto popieriaus, žurnalų ar laikraščių išk“irptas ir 
išlenktas erdvines detales. Darbelį atliekame derindami 
įvairias, turimas priemones ir technikas. Filmuotas užduoties 
su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, darbelių kūrimas.  
2 savaitė (Erdvinė užduotis) 
„Ar panašūs į mane?“. Mokinukai kuria (išdėlioja) savo 
autoportretus. Vieną iš gyvų gamtoje rastų augaliukų ar 
namuose turimų vaisių ir daržovių. Ir kitą iš namuose turimų 
daiktų. Jei turite galimybę, gyvų augalų, vaisių ir daržovių 
portretui, kaip foną pasirinkite negamtinį pagrindą, o namuose 
turimų daiktų portreto fonas galėtų būti gyvas, žaliuojantis, 
gamtinis.  
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas.  



2B Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Pirmadienis 
14:15 
 

1 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Kas Jums nutiko įdomaus, kol nesimatėme?“	Kuriame mini 
piešinukų (vienos dienos ar savaitės), įvykių seką. Piešiame 
pieštukais, geliniais rašikliais. Kas svarbiausia darbelyje, 
spalvojame spalvotais pieštukais ar flomasteriais.  Darbelį 
atliekame derindami įvairias, namuose turimas priemones ir 
technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė  
1 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 

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 
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:45  
 

1 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Noriu būti...“	 Piešiame (pieštukais, flomasteriais, geliniais 
rašikliais), tapome (akvarele, guašu), kerpame ir klijuojame iš 
spalvoto popieriaus, žurnalų ar laikraščių iškirptas ir išlenktas 
erdvines detales. Darbelį atliekame derindami įvairias, turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė (Erdvinė užduotis) 
„Ar panašūs į mane?“. Mokinukai kuria (išdėlioja) savo auto-
portretus. Vieną iš gyvų gamtoje rastų augaliukų ar namuose 
turimų vaisių ir daržovių. Ir kitą iš namuose turimų daiktų. Jei 
turite galimybę, gyvų augalų, vaisių ir daržovių portretui, kaip 
foną pasirinkite negamtinį pagrindą, o namuose turimų daiktų 
portreto fonas galėtų būti gyvas, žaliuojantis, gamtinis.  
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas.  

2C Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Ketvirtadienis 
15:45 
 

1 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Noriu būti...“	 Piešiame (pieštukais, flomasteriais, geliniais 
rašikliais), tapome (akvarele, guašu), kerpame ir klijuojame iš 
spalvoto popieriaus, žurnalų ar laikraščių iškirptas ir išlenktas 
erdvines detales. Darbelį atliekame derindami įvairias, turimas 
priemones ir technikas. 
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, 



darbelių kūrimas.  
2 savaitė (Erdvinė užduotis) 
„Ar panašūs į mane?“. Mokinukai kuria (išdėlioja) savo 
autoportretus. Vieną iš gyvų gamtoje rastų augaliukų ar 
namuose turimų vaisių ir daržovių. Ir kitą iš namuose turimų 
daiktų. Jei turite galimybę, gyvų augalų, vaisių ir daržovių 
portretui, kaip foną pasirinkite negamtinį pagrindą, o namuose 
turimų daiktų portreto fonas galėtų būti gyvas, žaliuojantis, 
gamtinis.  
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas.  

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

Trečiadienis 
nuo 14:00 

1 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Kas Jums nutiko įdomaus, kol nesimatėme?“	Kuriame mini 
piešinukų (vienos dienos ar savaitės), įvykių seką. Piešiame 
pieštukais, geliniais rašikliais. Kas svarbiausia darbelyje –  
spalviname spalvotais pieštukais ar flomasteriais.  Darbą atlie-
kame derindami įvairias, namuose turimas priemones ir 
technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė  
1 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 

2D Plastinė raiška 
INTEGRUOTA: 
spalvinė, grafinė, 
erdvinė 

Antradienis 
nuo 17:30 
 

1 savaitė (Plastinės raiškos užduotis) 
„Kas Jums nutiko įdomaus, kol nesimatėme?“	Kuriame mini 
piešinukų (vienos dienos ar savaitės), įvykių seką. Piešiame 
pieštukais, geliniais rašikliais. Kas svarbiausia darbelyje, 
spalvojame spalvotais pieštukais ar flomasteriais.  Darbą atlie-
kame derindami įvairias, namuose turimas priemones ir 
technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė  
1 savaitės mokinių atliktų darbelių nuotraukų atsiuntimas jų 
aptarimas, koregavimas, vertinimas. 

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 
 



Ketvirtadienis 
16:45  
 

1 savaitė ( Erdvinė užduotis) 
„Noriu būti...“	 Piešiame (pieštukais, flomasteriais, geliniais 
rašikliais), tapome (akvarele, guašu), kerpame ir klijuojame iš 
spalvoto popieriaus, žurnalų ar laikraščių iškirptas ir išlenktas 
erdvines detales. Darbelį atliekame derindami įvairias, turimas 
priemones ir technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė (Erdvinė užduotis) 
„Ar panašūs į mane?“. Mokinukai kuria (išdėlioja) savo 
autoportretus. Vieną iš gyvų gamtoje rastų augaliukų ar 
namuose turimų vaisių ir daržovių. Ir kitą iš namuose turimų 
daiktų. Jei turite galimybę, gyvų augalų, vaisių ir daržovių 
portretui, kaip foną pasirinkite negamtinį pagrindą, o namuose 
turimų daiktų portreto fonas galėtų būti gyvas, žaliuojantis, 
gamtinis.  
Filmuotas užduoties ar nuotraukų su pavyzdžiais pristatymas, 
aptarimas, darbelių kūrimas.  
 

3A Plastinė raiška 
(erdvinė-mišri) 
 

Pirmadienis 
nuo 14:15 
(2 val.) 
 

Nulipdyti Kauno A.Martinaičio dailės mokyklos ženklą – 
paukštį arba mitologinę būtybę. Lipdyti iš namuose turimų 
medžiagų: plastilino, modelino, molio, tešlos... 

Herbertas 
Manomaitis 

ZOOM susitikimas. 
Prisijungimo kvietimas 
išsiųstas el.dienyno žinute. 

Plastinė raiška Antradienis 
nuo 14:15 

1 savaitė 
1 pamoka „Svarbiausi ir įdomiausi įvykiai nutikę kol 
nesimatėme“. Kuriame mini piešinukų (vienos dienos ar 
savaitės), įvykių seką. Deriname šriftą. Piešiame pieštukais, 
geliniais rašikliais, tušu. Kas svarbiausia darbelyje, 
spalvojame spalvotais pieštukais ar flomasteriais.  Darbelį 
atliekame derindami įvairias, namuose turimas priemones ir 
technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė 
2 pamoka. 1 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 
 



 

3B Plastinė raiška 
(erdvinė-mišri)  
 

Pirmadienis 
nuo 14:15 
(2 val.) 
 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, 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 
 

1 savaitė 
1 pamoka „Svarbiausi ir įdomiausi įvykiai nutikę kol 
nesimatėme“. Kuriame mini piešinukų (vienos dienos ar 
savaitės), įvykių seką. Deriname šriftą. Piešiame pieštukais, 
geliniais rašikliais, tušu. Kas svarbiausia darbelyje, 
spalvojame spalvotais pieštukais ar flomasteriais.  Darbelį 
atliekame derindami įvairias, namuose turimas priemones ir 
technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
 
2 savaitė 
2 pamoka. 1 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.) 
 

„Paukštis iš antrinių žaliavų“ 
Šis pamoka skirta supažinti, kaip iš antrinių žaliavų pasidaryti 
paukščių skulptūras. 
Paukščių skulptūrėlės kuriamos iš švarių šiukšlių, tokių kaip 
maisto pakuotės, laikraščiai ar žurnalai, audinių atliekos iš 
senų drabužių ir tt 

Remigijus 
Sederevičius 

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



1 savaitė „Tupintis paukštis“ 
2 savaitė „Skrendantis paukštis“ 

Plastinė raiška Antradienis 
nuo 14:15 
 

1 savaitė 
Koliažas „Vabzdys“ kuriamas  iš namie randamų daiktų, 
atkreipiant dėmesį į spalvinę gamą, išlaikant kūrinio simetriją, 
galima nuotraukas „apdoroti“ su fotografijos programėlėmis 
esančiomis telefone. Užduotis sukurti tris skirtingų spalvinių 
nuotaikų ir formų „vabzdžius“. 
Užduoties atlikimas iki 05 12 
2 savaitė 
Piešinys „Kampas“ užduoties tikslas- pasirinktoje 
plokštumoje (lubose, sienose ar grindyse) padaryti 
paslaptingas duris, o kas už jų slepiasi?  
Užduoties atlikimas iki 05 19 

Ieva 
Siderkevičienė 

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

3D Plastinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 17:35 
 

1 savaitė 
Koliažas „Vabzdys“ kuriamas  iš namie randamų daiktų, 
atkreipiant dėmesį į spalvinę gamą, išlaikant kūrinio simetriją, 
galima nuotraukas „apdoroti“ su fotografijos programėlėmis 
esančiomis telefone. Užduotis sukurti tris skirtingų spalvinių 
nuotaikų ir formų „vabzdžius“. 
Užduoties atlikimas iki 05 12 
2 savaitė 
Piešinys „Kampas“ užduoties tikslas- pasirinktoje 
plokštumoje (lubose, sienose ar grindyse) padaryti 
paslaptingas duris, o kas už jų slepiasi?  
Užduoties atlikimas iki 05 19 

Ieva 
Siderkevičienė 

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

Erdvinė-mišri 
raiška 
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:15 
(2 val.) 
 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 

Aida 
Ragauskienė 

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



Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, tušu ar 
kt.). Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 

ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

3E Plastinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 15:55 
 

1 savaitė 
Koliažas „Vabzdys“ kuriamas  iš namie randamų daiktų, 
atkreipiant dėmesį į spalvinę gamą, išlaikant kūrinio simetriją, 
galima nuotraukas „apdoroti“ su fotografijos programėlėmis 
esančiomis telefone. Užduotis sukurti tris skirtingų spalvinių 
nuotaikų ir formų „vabzdžius“. 
Užduoties atlikimas iki 05 12 
2 savaitė 
Piešinys „Kampas“ užduoties tikslas- pasirinktoje 
plokštumoje (lubose, sienose ar grindyse) padaryti 
paslaptingas duris, o kas už jų slepiasi?  
Užduoties atlikimas iki 05 19 

Ieva 
Siderkevičienė 

Užduočių ir pavyzdžių 
išsiuntimas 
manodienynas.lt žinutėmis, 
darbų atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
Paštu: 
siderkeviciene@yahoo.com 

Erdvinė-mišri 
raiška 
 

Ketvirtadienis 
nuo 15:00 
(2 val.) 
 

„Paukštis iš antrinių žaliavų“ 
Šis pamoka skirta supažinti, kaip iš antrinių žaliavų pasidaryti 
paukščių skulptūras. 
Paukščių skulptūrėlės kuriamos iš švarių šiukšlių, tokių kaip 
maisto pakuotės, laikraščiai ar žurnalai, audinių atliekos iš 
senų drabužių ir tt 
1 savaitė „Tupintis paukštis“ 
2 savaitė „Skrendantis paukštis“ 

Remigijus 
Sederevičius 

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

4A Plastinė raiška 
 

Pirmadienis 
nuo 17:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 savaitė 
1 pamoka. „Svarbiausi ir įdomiausi įvykiai nutikę kol 
nesimatėme“. Kuriame mini piešinukų (vienos dienos ar 
savaitės), įvykių seką. Deriname šriftą. Piešiame pieštukais, 
geliniais rašikliais, tušu. Kas svarbiausia darbelyje, 
spalvojame spalvotais pieštukais ar flomasteriais.  Darbelį 
atliekame derindami įvairias, namuose turimas priemones ir 
technikas. 
Filmuotas užduoties su pavyzdžiais pristatymas, aptarimas, 
darbelių kūrimas.  
2 savaitė 
1 pamoka. „Natiurmortas su gėlėmis“. Gėlių tapymas, 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Trečiadienis 
nuo 16:00 
 

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

Erdvinė raiška 
 

Ketvirtadienis 
nuo 15:00 
 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, 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) 
 

1 savaitė 
Tema „Piešiame mozaiką“. A3 formato lape su pieštuku 
piešiame keverzonę (galima piešti užsimerkus). Po to, 
pasitelkiant fantaziją, spalviname plotelius, lyg mozaikoje 
sudėliojame kokio nors vieno ar kelių daiktų atvaizdus 
(Paukščio, laivo ar kt.). Spalviname pieštukais, pasirenkant 
norimą spalvinį derinį. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, pavyzdžiai, individualus 

 
 
Laima 
Giedraitienė 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
laima.giedraitiene@gmail.com 
 
ZOOM meeting  
2020.05.15     15:00 
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.dienyno žinute moknių 

Penktadienis 
nuo 15:00 
(sujungta su 



4C klase) 
 

darbas.  
2 pamoka – plotelių spalvinimo pabaigimas, kontūro 
paryškinimas, detalių pripiešimas. Komentarai, darbo 
aptarimas. 
2 savaitė 
Tema „Mano kambarys“, tapybos užduotis. A3 formato lape 
piešiame savo kambarį, akcentuojame mylimiausius daiktus, 
galbūt vaizdą pro langą. Galima panaudoti iškarpų iš žurnalų, 
pripiešiant savo kambario detalių. Spalviname akvarele arba 
guašu. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, perspektyvos pavyzdžiai, 
individualus darbas.  
2 pamoka – užduoties spalvinis sprendimas, detalių 
pripiešimas, darbo pabaigimas. Komentarai, darbų aptarimas. 
 

tėvams. 
 

Erdvinė raiška 
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:15 
 

1. „Skulptūra pagal J.Miro kūrybą“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
kuriamos skulptūros iš namie turimų daiktų: popieriaus, 
kartono. Užduotis dviems pamokoms. 

2. „Grafika ant akmenų“. 
Piešimas ant akmenų, atsižvelgiant į akmens formą. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir temos bei 
atlikimo paaiškinimas.  

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas  
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

4C Erdvinė raiška 
 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 
 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, tušu ar 
kt.). Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 

Aida 
Ragauskienė 

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



akmenėlius. 

 
Plastinė raiška 

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

1 savaitė 
Tema „Piešiame mozaiką“. A3 formato lape su pieštuku 
piešiame keverzonę (galima piešti užsimerkus).Pasitelkiant 
fantaziją spalviname plotelius, lyg mozaikoje sudėliojame 
kokio nors vieno ar kelių daiktų atvaizdus (Paukščio, laivo ar 
kt.). Spalviname pieštukais, pasirenkant norimą spalvinį 
derinį. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, pavyzdžiai, individualus 
darbas.  
2 pamoka – plotelių spalvinimo pabaigimas, kontūro 
paryškinimas, detalių pripiešimas. Komentarai, darbo 
aptarimas. 
2 savaitė 
Tema „Mano kambarys“, tapybos užduotis. A3 formato lape 
piešiame savo kambarį, akcentuojame mylimiausius daiktus, 
galbūt vaizdą pro langą. Galima panaudoti iškarpų iš žurnalų, 
pripiešiant savo kambario detalių. Spalviname akvarele arba 
guašu. 
1 pamoka –užduoties aptarimas, perspektyvos pavyzdžiai, 
individualus darbas.  
2 pamoka – užduoties spalvinis sprendimas, detalių 
pripiešimas, darbo pabaigimas. Komentarai, darbų aptarimas. 
 

 
Laima 
Giedraitienė 

ZOOM meeting: 
 
2020.05.13    15:00 
2020.05.15    15:00 
 
 
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.dienyno žinute moknių 
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 

„Paukštis iš antrinių žaliavų“ 
Šis pamoka skirta supažinti, kaip iš antrinių žaliavų pasidaryti 
paukščių skulptūras. 
Paukščių skulptūrėlės kuriamos iš švarių šiukšlių, tokių kaip 
maisto pakuotės, laikraščiai ar žurnalai, audinių atliekos iš 
senų drabužių ir tt 
1 savaitė „Tupintis paukštis“ 
2 savaitė „Skrendantis paukštis“ 

Remigijus 
Sederevičius 

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

Plastinė raiška 
 
 

Antradienis 
nuo 17:30 
 

1 savaitė 
Grafinė kompozicija minkštu pieštuku, ar geliniu rašikliu. 
Pavyzdys – žaidimo Dixit kortos. Pagal pasirinktą vieną kurią 

 
 
 

Atlikti ir nufotografuoti ar 
atskenuoti darbai (su užrašytu 
vardu, pavardės pirma raide ir 



Ketvirtadienis 
nuo 14:15 
 

iš pateiktų kortelių sukurti savo paties naują variaciją – 
interpretaciją. Kompozicija gali būti nedideliam formate, netgi 
panašaus formato į pavyzdžio kortelę. Tikslas – sugebėti 
sukomponuoti mažoje erdvėje mini pasakojimą, situaciją, 
nuotaiką. Dixit kortelės kaip pavyzdys dėkingos tuo, kad jos 
taip sukomponuotos, kad jas galima įvairiai interpretuoti, 
išaiškinti pagal save. 1-as etapas: sukomponuoti linijinę 
kompoziciją. 2-as etapas: įvesti toną grafinėmis priemonėmis. 
Taip pat sugalvoti paslaptingą pavadinimą.  
2 savaitė 
Tęsti savo kompozicijos kūrimą pagal žaidimo Dixit kortas. 
Šią savaitę sukurti spalvotas kompozicijas. Išlaikyti linijinį 
suskaidymą iš ankstesnės užduoties, tik plotus dengti spalva. 
Apsiriboti trim spalvom + juoda. 

Gvidas Latakas klase) atsiunčiami el.dienyną. 

4E Erdvinė raiška 
 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 

Nulipdyti Kauno A.Martinaičio dailės mokyklos ženklą – 
paukštį arba mitologinę būtybę. Lipdyti iš namuose turimų 
medžiagų: plastilino, modelino, molio, tešlos... 

Herbertas 
Manomaitis 

ZOOM susitikimas. 
Prisijungimo kvietimas 
išsiųstas el.dienyno žinute. 

Plastinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 14:15 
 

1 savaitė 
Grafinė kompozicija minkštu pieštuku, ar geliniu rašikliu. Pavyzdys 
– žaidimo Dixit kortos. Pagal pasirinktą vieną kurią iš pateiktų 
kortelių sukurti savo paties naują variaciją – interpretaciją. 
Kompozicija gali būti nedideliam formate, netgi panašaus formato į 
pavyzdžio kortelę. Tikslas – sugebėti sukomponuoti mažoje erdvėje 
mini pasakojimą, situaciją, nuotaiką. Dixit kortelės kaip pavyzdys 
dėkingos tuo, kad jos taip sukomponuotos, kad jas galima įvairiai 
interpretuoti, išaiškinti pagal save. 1-as etapas: sukomponuoti 
linijinę kompoziciją. 2-as etapas: įvesti toną grafinėmis 
priemonėmis. 
Taip pat sugalvoti paslaptingą pavadinimą.  
Kitą savaitės dieną galime interpretuoti naują kompozicijos 
variantą, persikėlę pirminę schematinę kompoziciją ant naujo 
popieriaus lapo (jį nukopijavę, uždėję ant pirmojo lapo per lango 
stiklą).   
2 savaitė 
Tęsti savo kompozicijos kūrimą pagal žaidimo Dixit kortas. 
Šią savaitę sukurti spalvotas kompozicijas. Išlaikyti linijinį 
suskaidymą iš ankstesnės užduoties, tik plotus dengti spalva. 
Apsiriboti trim spalvom + juoda. 

 
 
Gvidas Latakas 

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

Ketvirtadienis 
nuo 17:35 
 



Kitą savaitės dieną vietoj dažų galime panaudoti koliažo 
metodą ir kompozicijos plotelius užklijuoti iškarpomis iš 
žurnalų, laikraščių etc. 

4F Plastinė raiška 
 

Pirmadienis 
nuo 14:15 
 

1 savaitė 
„Baldų dizainas pagal gyvūną“. Pasirenkamas gyvūnas ir 
nupiešiamas studijuojant jo išvaizdą, specifinius spalvinius ir 
faktūrinius bruožus. Remiantis pasirinktu gyvūnu kuriame 
baldus (3-6 baldai). 1 pamoka – aptarimas, pavyzdžiai, 
paieška, eskizai, gyvūno piešimas, kūrinio pabaigimas. 
2 savaitė 
„Paslėptas žodis“. Su spalvomis arba grafiškai (geliniu 
rašikliu ar markeriais) nupiešti piešinį pasirinkta tema. Tinka: 
augalai, laisvalaikis, bet koks fantastinis vaizdas. Piešinyje 
reikia išmaniai paslėpti trumpą žodį ar vardą (LABAS, AŠ, 
MAMA, GĖLĖ, RŪTA, URTĖ...) arba savo vardo ir pavardės 
raides (inicialus). El.dienyno žinute atsiųsti keli paveiksliukai 
su paslėptomis raidėmis, kad būtų lengviau suprasti. 

Jurgita 
Delonaitė-
Meškienė 

ZOOM meeting  
2020.05.11      14:15 
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.dienyno žinute mokniams ir 
tėvams. 
 
Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
dejurga@gmail.com 

Antradienis 
nuo 15:00 
 

1 savaitė 
Grafinė kompozicija minkštu pieštuku, ar geliniu rašikliu. 
Pavyzdys – žaidimo Dixit kortos. Pagal pasirinktą vieną kurią 
iš pateiktų kortelių sukurti savo paties naują variaciją – 
interpretaciją. Kompozicija gali būti nedideliam formate, netgi 
panašaus formato į pavyzdžio kortelę. Tikslas – sugebėti 
sukomponuoti mažoje erdvėje mini pasakojimą, situaciją, 
nuotaiką. Dixit kortelės kaip pavyzdys dėkingos tuo, kad jos 
taip sukomponuotos, kad jas galima įvairiai interpretuoti, 
išaiškinti pagal save. 
1-as etapas: sukomponuoti linijinę kompoziciją. 
2-as etapas: įvesti toną grafinėmis priemonėmis. 
Taip pat sugalvoti paslaptingą pavadinimą.  
Kitą savaitės dieną galime interpretuoti naują kompozicijos 
variantą, persikėlę pirminę schematinę kompoziciją ant naujo 
popieriaus lapo (jį nukopijavę, uždėję ant pirmojo lapo per 
lango stiklą).   
 
2 savaitė 

 
Gvidas Latakas 

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



Tęsti savo kompozicijos kūrimą pagal žaidimo Dixit kortas. 
Šią savaitę sukurti spalvotas kompozicijas. Išlaikyti linijinį 
suskaidymą iš ankstesnės užduoties, tik plotus dengti spalva. 
Apsiriboti trim spalvom + juoda. 
Kitą savaitės dieną vietoj dažų galime panaudoti koliažo 
metodą ir kompozicijos plotelius užklijuoti iškarpomis iš 
žurnalų, laikraščių etc. 

Erdvinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 14:15 

1. „Skulptūra pagal J.Miro kūrybą“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
kuriamos skulptūros iš namie turimų daiktų: popieriaus, 
kartono. Užduotis dviems pamokoms. 

2. „Grafika ant akmenų“. 
Piešimas ant akmenų, atsižvelgiant į akmens formą. 
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.c
om 

4G Plastinė raiška 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 
 

1 užduotis 
„Baldų dizainas pagal gyvūną“. Pasirenkamas gyvūnas ir 
nupiešiamas studijuojant jo išvaizdą, specifinius spalvinius ir 
faktūrinius bruožus. Remiantis pasirinktu gyvūnu kuriame 
baldus (3-6 baldai). 1 pamoka – aptarimas, pavyzdžiai, 
paieška, eskizai, gyvūno piešimas, pabaigimas. 
Papildoma užduotis visam gegužės mėnesiui: 
„Žemės menas“. Žanro pristatymas, pavyzdžiai, 
videomedžiaga. Darbų aptarimas. Savarankiškam darbui. 
2 užduotis: 
„Paslėptas žodis“. Su spalvomis arba grafiškai (geliniu 
rašikliu ar markeriais) nupiešti piešinį pasirinkta tema. Tinka: 
augalai, laisvalaikis, bet koks fantastinis vaizdas. Piešinyje 
reikia išmaniai paslėpti trumpą žodį ar vardą (LABAS, AŠ, 
MAMA, GĖLĖ, RŪTA, URTĖ...) arba savo vardo ir pavardės 
raides (inicialus). El.dienyno žinute atsiųsti keli paveiksliukai 
su paslėptomis raidėmis, kad būtų lengviau suprasti. 

 
Jurgita 
Delonaitė-
Meškienė 
 

ZOOM meeting  
2020.05.11    16:00  
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.dienyno žinute mokiniams 
ir tėvams. 
 
Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
dejurga@gmail.com 
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:30 

1 savaitė 
Baldų kūrimas, piešimas išpildymas. Darbo aptarimas. 
„Žemės menas“. Žanro pristatymas, pavyzdžiai, 
Savarankiškos gamtinių medžiagų paieškos kitai pamokai. 

 
Jurgita 
Delonaitė-
Meškienė 
 

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



2 užduotis „Paslėptas žodis“. Piešinius siųsti mokytojai iki 
gegužės 16 dienos. 
3 užduotis: 
„Pikaso“ gyvūnas. Kuriame gyvūną pamokos metu, 
spalvinimas ir kontūravimas – savarankiškai iki kitos 
pamokos. Pagal šį filmuką: 
https://www.youtube.com/watch?v=slYX1OUKuhI 
 

 
 
 
ZOOM meeting.  
2020.05.14    14:30 
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.dienyno žinute mokiniams 
ir tėvams. 
 

Erdvinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 14:15 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, 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 
 

1 savaitė 
Užduotis „Daiktai pasakoja istorijas“. 
Piešti A3 lapo formate, pieštuku, spalvotais pieštukais, 
akvarele. 
2 savaitė 
„Arčiau–toliau“. Užduoties paaiškinimas išsiųstas el.dienyno 
pranešinu. 

 
 
Audronė 
Pitrinienė 

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

Penktadienis 
nuo 14:15 
 

1 savaitė 
Užduotis „Linksmi pusryčiai“. 
2 savaitė 
„Arčiau–toliau“. Užduoties paaiškinimas išsiųstas el.dienyno 
pranešinu. 

Dailės pažinimas 
 

Antradienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 



 mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu.  
 
Mieli mokiniai, susitikime gyvai 
ZOOM pamokoje antradienį, 
17.00 val., noriu jums priminti 
Gotiką ir papildomai paaiškinti 
šios ir kitos savaitės užduotį. 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 

Erdvinė raiška Trečiadienis 
nuo 14:15 
 

Nulipdyti Kauno A.Martinaičio dailės mokyklos ženklą – 
paukštį arba mitologinę būtybę. Lipdyti iš namuose turimų 
medžiagų: plastilino, modelino, molio, tešlos... 
 

Herbertas 
Manomaitis 

ZOOM susitikimas. 
Prisijungimo kvietimas 
išsiųstas el.dienyno žinute. 

5B Erdvinė raiška Antradienis 
nuo 14:15 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 

Aida 
Ragauskienė 

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



Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, tušu ar 
kt.). Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 

 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 15:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
Mieli mokiniai, susitikime gyvai 
ZOOM pamokoje antradienį, 
17.00 val., noriu jums priminti 
Gotiką ir papildomai paaiškinti 
šios ir kitos savaitės užduotį. 



Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 17:30 
(sujungta 
su 5F klase) 

1. Savaitės tema: ,,Eksperimentas“.	
 Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų 
peržiūra, aptarimas. Atlikimo technika: tapyba dažais. 
Priemonės: guašas, akrilas ir kt. Užduotis: 
1.Peržiūrėkite video: 
	https://www.youtube.com/watch?v=sMaRRR5YWo0  . 
2. Pasirinkite  labiausiai patinkantį atlikimo būdą (-us) ir 
pabandykite tai atlikti ant pasirinkto formato popieriaus ar 
drobės (jei turite). Galbūt atrasite ir savų būdų. Sekmės 
kūryboje J 
 2. Savaitės tema: ,,Voratinklis“. 	
Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų peržiūra, 
aptarimas. Atlikimo technika: linijinis piešimas. Priemonės: 
laisvai pasirenkamos, tačiau labiau rekomenduojamas guašas, 
ploni teptukai, geliniai rašikliai, spalvotas tušas 
(plunksnakotis su plunksna) .	Užduotis: nupieškite voratinklį. 
Ant tamsaus popieriaus lapo su baltu guašu (plonu teptuku), 
tušinuku, ar kita balta, šviesesne priemone nei popieriaus 
lapas, kurią turite, linijomis sukurkite voratinklio vaizdą. 
Pavyzdžiai pateikti nuorodoje: < 
https://www.facebook.com/stephen.ellcock/media_set?set=a.1
0153808713895337&type=3 >. 

Donata 
Sadauskienė 

Užduoties pateikimas, 
konsultavimas, aptarimas per 
ZOOM meeting.  
2020.05.06 17:30 
Prisijungimo kodas  ar 
nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
 
Atliktas ir nufotografuotas 
užduotėles atsiųskite 
elektroniniu paštu: 
donata.butkute@gmail.com 
iki: 
1 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 07 ,13 val.  
2 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 14 ,13 val. 
 
Siųsdami atliktas užduotis 
parašykite savo vardą, pavardę 
ir klasę.  
 

Ketvirtadienis 
nuo 14:15 

5C Erdvinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 14:15 

„Paukštis iš antrinių žaliavų“ 
Šis pamoka skirta supažinti, kaip iš antrinių žaliavų pasidaryti 
paukščių skulptūras. 
Paukščių skulptūrėlės kuriamos iš švarių šiukšlių, tokių kaip 
maisto pakuotės, laikraščiai ar žurnalai, audinių atliekos iš 
senų drabužių ir tt 
1 savaitė „Tupintis paukštis“ 
2 savaitė „Skrendantis paukštis“ 

Remigijus 
Sederevičius 

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

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 15:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 



UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 

Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 15:00 
 
 

1. Savaitės tema: ,,Eksperimentas“.	
 Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų 
peržiūra, aptarimas. Atlikimo technika: tapyba dažais. 
Priemonės: guašas, akrilas ir kt. Užduotis: 1. Peržiūrėkite 
video:	https://www.youtube.com/watch?v=sMaRRR5YWo0  . 
2. Pasirinkite  labiausiai patinkantį atlikimo būdą (-us) ir 
pabandykite tai atlikti ant pasirinkto formato popieriaus ar 
drobės (jei turite). Galbūt atrasite ir savų būdų. Sekmės 
kūryboje J 
 2. Savaitės tema: ,,Voratinklis“. 	
Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų peržiūra, 
aptarimas. Atlikimo technika: linijinis piešimas. Priemonės: 
laisvai pasirenkamos, tačiau labiau rekomenduojamas guašas, 
ploni teptukai, geliniai rašikliai, spalvotas tušas 
(plunksnakotis su plunksna) .	Užduotis: nupieškite voratinklį. 

 
 
Donata 
Sadauskienė 

Užduoties pateikimas, 
konsultavimas, aptarimas per 
ZOOM meeting.  
2020.05.06 15:00 
Prisijungimo kodas  ar 
nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
 
Atliktas ir nufotografuotas 
užduotėles atsiųskite 
elektroniniu paštu: 
donata.butkute@gmail.com 
iki: 
1 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 07 ,13 val.  
2 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 14 ,13 val. 

 
Ketvirtadienis 
nuo 17:30 
 



Ant tamsaus popieriaus lapo su baltu guašu (plonu teptuku), 
tušinuku, ar kita balta, šviesesne priemone nei popieriaus 
lapas, kurią turite, linijomis sukurkite voratinklio vaizdą. 
Pavyzdžiai pateikti nuorodoje: < 
https://www.facebook.com/stephen.ellcock/media_set?set=a.1
0153808713895337&type=3 >. 

 
Siųsdami atliktas užduotis 
parašykite savo vardą, pavardę 
ir klasę.  
 

5D Erdvinė raiška Antradienis 
nuo 14:15 

1. „Skulptūra pagal J.Miro kūrybą“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
kuriamos skulptūros iš namie turimų daiktų: popieriaus, 
kartono. Užduotis dviems pamokoms. 

2. „Grafika ant akmenų“. 
Piešimas ant akmenų, atsižvelgiant į akmens formą. 
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.c
om 

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 15:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 



iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 14:15 
(su 5G klase) 
 

1. Savaitės tema: ,,Eksperimentas“.	
 Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų 
peržiūra, aptarimas. Atlikimo technika: tapyba dažais. 
Priemonės: guašas, akrilas ir kt. Užduotis: 1. Peržiūrėkite 
video:	https://www.youtube.com/watch?v=sMaRRR5YWo0 
2. Pasirinkite  labiausiai patinkantį atlikimo būdą (-us) ir 
pabandykite tai atlikti ant pasirinkto formato popieriaus ar 
drobės (jei turite). Galbūt atrasite ir savų būdų. Sekmės 
kūryboje J 
 2. Savaitės tema: ,,Voratinklis“. 	
Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų peržiūra, 
aptarimas. Atlikimo technika: linijinis piešimas. Priemonės: 
laisvai pasirenkamos, tačiau labiau rekomenduojamas guašas, 
ploni teptukai, geliniai rašikliai, spalvotas tušas 
(plunksnakotis su plunksna) .	Užduotis: nupieškite voratinklį. 
Ant tamsaus popieriaus lapo su baltu guašu (plonu teptuku), 
tušinuku, ar kita balta, šviesesne priemone nei popieriaus 
lapas, kurią turite, linijomis sukurkite voratinklio vaizdą. 
Pavyzdžiai pateikti nuorodoje: < 
https://www.facebook.com/stephen.ellcock/media_set?set=a.1
0153808713895337&type=3 >. 

 
 
Donata 
Sadauskienė 

Užduoties pateikimas, 
konsultavimas, aptarimas per 
ZOOM meeting.  
Prisijungimo kodas  ar 
nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
 
Atliktas ir nufotografuotas 
užduotėles atsiųskite 
elektroniniu paštu: 
donata.butkute@gmail.com 
iki: 
1 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 07 ,13 val.  
2 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 14 ,13 val. 
 
Siųsdami atliktas užduotis 
parašykite savo vardą, pavardę 
ir klasę.  
 

 
Ketvirtadienis 
nuo 16:00 
(su 6B klase) 
 

5E Edrvinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 15:00 
 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 

Aida 
Ragauskienė 

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



(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, tušu ar 
kt.). Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 

 
 
 
 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųsti el.dienyno žinutėmis 

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 16:00 
 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 



Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 15:00 
(su 5C klase) 
 
 
 

1. Savaitės tema: ,,Eksperimentas“.	
 Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų 
peržiūra, aptarimas. Atlikimo technika: tapyba dažais. 
Priemonės: guašas, akrilas ir kt. Užduotis: 1. Peržiūrėkite 
video:	https://www.youtube.com/watch?v=sMaRRR5YWo0 
2. Pasirinkite  labiausiai patinkantį atlikimo būdą (-us) ir 
pabandykite tai atlikti ant pasirinkto formato popieriaus ar 
drobės (jei turite). Galbūt atrasite ir savų būdų. Sekmės 
kūryboje J 
 2. Savaitės tema: ,,Voratinklis“. 	
Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų peržiūra, 
aptarimas. Atlikimo technika: linijinis piešimas. Priemonės: 
laisvai pasirenkamos, tačiau labiau rekomenduojamas guašas, 
ploni teptukai, geliniai rašikliai, spalvotas tušas 
(plunksnakotis su plunksna) .	Užduotis: nupieškite voratinklį. 
Ant tamsaus popieriaus lapo su baltu guašu (plonu teptuku), 
tušinuku, ar kita balta, šviesesne priemone nei popieriaus 
lapas, kurią turite, linijomis sukurkite voratinklio vaizdą. 
Pavyzdžiai pateikti nuorodoje: < 
https://www.facebook.com/stephen.ellcock/media_set?set=a.1
0153808713895337&type=3 >. 
 

Donata 
Sadauskienė 

Užduoties pateikimas, 
konsultavimas, aptarimas per 
ZOOM meeting.  
Prisijungimo kodas  ar 
nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
 
Atliktas ir nufotografuotas 
užduotėles atsiųskite 
elektroniniu paštu: 
donata.butkute@gmail.com 
iki: 
1 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 07 ,13 val.  
2 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 14 ,13 val. 
 
Siųsdami atliktas užduotis 
parašykite savo vardą, pavardę 
ir klasę.  
 

Ketvirtadienis 
nuo 16:00 
 

1 savaitė 
Grafinė kompozicija minkštu pieštuku, ar geliniu rašikliu. 
Pavyzdys – žaidimo Dixit kortos. Pagal pasirinktą vieną kurią 
iš pateiktų kortelių sukurti savo paties naują variaciją – 
interpretaciją. Kompozicija gali būti nedideliam formate, netgi 
panašaus formato į pavyzdžio kortelę. Tikslas – sugebėti 
sukomponuoti mažoje erdvėje mini pasakojimą, situaciją, 
nuotaiką. Dixit kortelės kaip pavyzdys dėkingos tuo, kad jos 
taip sukomponuotos, kad jas galima įvairiai interpretuoti, 
išaiškinti pagal save. 1-as etapas: sukomponuoti linijinę 
kompoziciją. 2-as etapas: įvesti toną grafinėmis priemonėmis. 
Taip pat sugalvoti paslaptingą pavadinimą.  
 
 

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



2 savaitė 
Tęsti savo kompozicijos kūrimą pagal žaidimo Dixit kortas. 
Šią savaitę sukurti spalvotas kompozicijas. Išlaikyti linijinį 
suskaidymą iš ankstesnės užduoties, tik plotus dengti spalva. 
Apsiriboti trim spalvom + juoda. 

5F Edrvinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 15:00 

„Paukštis iš antrinių žaliavų“ 
Šis pamoka skirta supažinti, kaip iš antrinių žaliavų pasidaryti 
paukščių skulptūras. 
Paukščių skulptūrėlės kuriamos iš švarių šiukšlių, tokių kaip 
maisto pakuotės, laikraščiai ar žurnalai, audinių atliekos iš 
senų drabužių ir tt 
1 savaitė „Tupintis paukštis“ 
2 savaitė „Skrendantis paukštis“ 
 

Remigijus 
Sederevičius 

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

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 



Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

vardą, pavardę ir klasę). 
 

Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 17:30 
(sujungta su 
5B klase) 

1. Savaitės tema: ,,Eksperimentas“.	
 Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų 
peržiūra, aptarimas. Atlikimo technika: tapyba dažais. 
Priemonės: guašas, akrilas ir kt. Užduotis: 1. Peržiūrėkite 
video:	https://www.youtube.com/watch?v=sMaRRR5YWo0  . 
2. Pasirinkite  labiausiai patinkantį atlikimo būdą (-us) ir 
pabandykite tai atlikti ant pasirinkto formato popieriaus ar 
drobės (jei turite). Galbūt atrasite ir savų būdų. Sekmės 
kūryboje J 
 2. Savaitės tema: ,,Voratinklis“. 	
Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų peržiūra, 
aptarimas. Atlikimo technika: linijinis piešimas. Priemonės: 
laisvai pasirenkamos, tačiau labiau rekomenduojamas guašas, 
ploni teptukai, geliniai rašikliai, spalvotas tušas 
(plunksnakotis su plunksna) .	Užduotis: nupieškite voratinklį. 
Ant tamsaus popieriaus lapo su baltu guašu (plonu teptuku), 
tušinuku, ar kita balta, šviesesne priemone nei popieriaus 
lapas, kurią turite, linijomis sukurkite voratinklio vaizdą. 
Pavyzdžiai pateikti nuorodoje: < 
https://www.facebook.com/stephen.ellcock/media_set?set=a.1
0153808713895337&type=3 >. 

Donata 
Sadauskienė 

Užduoties pateikimas, 
konsultavimas, aptarimas per 
ZOOM meeting.  
Prisijungimo kodas  ar 
nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
 
Atliktas ir nufotografuotas 
užduotėles atsiųskite 
elektroniniu paštu: 
donata.butkute@gmail.com 
iki: 
1 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 07 ,13 val.  
2 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 14 ,13 val. 
 
Siųsdami atliktas užduotis 
parašykite savo vardą, pavardę 
ir klasę.  
 

Penktadienis 
nuo 16:00 
(su 5G klase) 

1 savaitė 
Tema „Piešiame mozaiką“. A3 formato lape su pieštuku 
piešiame keverzonę (galima piešti užsimerkus).Pasitelkiant 
fantaziją spalviname plotelius, lyg mozaikoje sudėliojame 
kokio nors vieno ar kelių daiktų atvaizdus (Paukščio, laivo ar 
kt.). Spalviname pieštukais, pasirenkant norimą spalvinį 
derinį. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, pavyzdžiai, individualus dar-
bas; 2 pamoka – plotelių spalvinimo pabaigimas, kontūro pa-

Laima 
Giedraitienė 

ZOOM meeting  
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.dienyno žinute moknių 
tėvams. 
 
Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
laima.giedraitiene@gmail.com 



ryškinimas, detalių pripiešimas. Komentarai, darbo aptarimas. 
 
2 savaitė 
Tema- „Mano kambarys“, tapybos užduotis. A3 formato lape 
piešiame savo kambarį, akcentuojame mylimiausius daiktus, 
galbūt vaizdą pro langą. Galima panaudoti iškarpų iš žurnalų, 
pripiešiant savo kambario detalių. Spalviname akvarele arba 
guašu. 
1 pamoka –užduoties aptarimas, perspektyvos pavyzdžiai, 
individualus darbas.  
2 pamoka – užduoties spalvinis sprendimas, detalių 
pripiešimas, darbo pabaigimas. Komentarai, darbų aptarimas. 
 

5G Edrvinė raiška 
 

Antradienis 
nuo 15:00 

1. „Skulptūra pagal J.Miro kūrybą“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
kuriamos skulptūros iš namie turimų daiktų: popieriaus, 
kartono. Užduotis dviems pamokoms. 

2. „Grafika ant akmenų“. 
Piešimas ant akmenų, atsižvelgiant į akmens formą. 
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.c
om 

Dailės pažinimas Antradienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl jums 
patiko). 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Plastinė raiška 
 

Trečiadienis 
nuo 14:15 
(su 5D klase) 
 

1. Savaitės tema: ,,Eksperimentas“.	
 Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų 
peržiūra, aptarimas. Atlikimo technika: tapyba dažais. 
Priemonės: guašas, akrilas ir kt. Užduotis: 1. Peržiūrėkite 
video:	https://www.youtube.com/watch?v=sMaRRR5YWo0 
2. Pasirinkite  labiausiai patinkantį atlikimo būdą (-us) ir 
pabandykite tai atlikti ant pasirinkto formato popieriaus ar 
drobės (jei turite). Galbūt atrasite ir savų būdų. Sekmės 
kūryboje J 
 2. Savaitės tema: ,,Voratinklis“. 	
Darbo metodai: pokalbis, individualus darbas, darbų peržiūra, 
aptarimas. Atlikimo technika: linijinis piešimas. Priemonės: 
laisvai pasirenkamos, tačiau labiau rekomenduojamas guašas, 
ploni teptukai, geliniai rašikliai, spalvotas tušas 
(plunksnakotis su plunksna) .	Užduotis: nupieškite voratinklį. 
Ant tamsaus popieriaus lapo su baltu guašu (plonu teptuku), 
tušinuku, ar kita balta, šviesesne priemone nei popieriaus 
lapas, kurią turite, linijomis sukurkite voratinklio vaizdą. 
Pavyzdžiai pateikti nuorodoje: < 
https://www.facebook.com/stephen.ellcock/media_set?set=a.1
0153808713895337&type=3 >. 

Donata 
Sadauskienė 

Užduoties pateikimas, 
konsultavimas, aptarimas per 
ZOOM meeting.  
Prisijungimo kodas  ar 
nuoroda bus atsiųsti 
el.dienyno žinute. 
 
Atliktas ir nufotografuotas 
užduotėles atsiųskite 
elektroniniu paštu: 
donata.butkute@gmail.com 
iki: 
1 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 07 ,13 val.  
2 tema: užduoties atlikimas 
iki 2020 05 14 ,13 val. 
 
Siųsdami atliktas užduotis 
parašykite savo vardą, pavardę 
ir klasę.  
 



Penktadienis 
nuo 16:00 
(su 5F klase) 
 

1 savaitė 
Tema „Piešiame mozaiką“. A3 formato lape su pieštuku 
piešiame keverzonę (galima piešti užsimerkus).Pasitelkiant 
fantaziją spalviname plotelius, lyg mozaikoje sudėliojame 
kokio nors vieno ar kelių daiktų atvaizdus (Paukščio, laivo ar 
kt.). Spalviname pieštukais, pasirenkant norimą spalvinį 
derinį. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, pavyzdžiai, individualus dar-
bas; 2 pamoka – plotelių spalvinimo pabaigimas, kontūro pa-
ryškinimas, detalių pripiešimas. Komentarai, darbo aptarimas. 
2 savaitė 
Tema- „Mano kambarys“, tapybos užduotis. A3 formato lape 
piešiame savo kambarį, akcentuojame mylimiausius daiktus, 
galbūt vaizdą pro langą. Galima panaudoti iškarpų iš žurnalų, 
pripiešiant savo kambario detalių. Spalviname akvarele arba 
guašu. 
1 pamoka –užduoties aptarimas, perspektyvos pavyzdžiai, 
individualus darbas.  
2 pamoka – užduoties spalvinis sprendimas, detalių 
pripiešimas, darbo pabaigimas. Komentarai, darbų aptarimas. 
 

Laima 
Giedraitienė 

ZOOM meeting  
Prisijungimo kodas atsiųstas 
el.dienyno žinute moknių 
tėvams. 
 
Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
laima.giedraitiene@gmail.com 

6A Dailėtyra Pirmadienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra 
 

Pirmadienis 
nuo 17:00 

Nulipdyti Kauno A.Martinaičio dailės mokyklos ženklą – 
paukštį arba mitologinę būtybę. Lipdyti iš namuose turimų 
medžiagų: plastilino, modelino, molio, tešlos... 
 

Herbertas 
Manomaitis 

ZOOM susitikimas. 
Prisijungimo kvietimas 
išsiųstas el.dienyno žinute. 

Kompozicija 
 

Antradienis 
nuo 17:35 
(su 7C klase) 

„Šukuosena“. Linijos charakteris. Medžiagos ir priemonės –
įvairios. Smėlis, tešla, siūlai, adata, žolė.... Šukuosena 
vaizduojama iš nugaros.  

Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
iki 05 11dienos. 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 

Tapyba Trečiadienis 
nuo 16:00 

1. Savaitė. 
„Apsidairykime, kokios nuostabios pavasario spalvos!“. 
Prisiminkime kaip maišėme įvairių spalvų atspalvius mokslo 
metų pradžioje, kokia galima jų įvairovė ir kaip vėliau 
pamokų metu žiūrėjome į natūrą ir bandėme perteikti tai, ką 
matome. Apsidairykite aplink kieme ar pro langą. Galite 
pasifotogra-fuoti: tai padėtų pasirinkti gamtos fragmentą. 
Arba, kaip jau įpratę ir ne kartą esame darę, suglaudę rankų 
pirštus pasidarome tarsi langelį ir pro jį žiūrėdami surandame 
kompo-zicinį variantą. Tapome kaip įprasta guašu.  

2 Savaitė. 
„Mano namų interjero spalviniai deriniai“. Apsidairykime 
po savo namus. Juose gausu spalvų. Viename kambaryje, jo 
kažkuriame kampe rasime vienokius derinius, kitame kitokius. 
Stebėkite kuo vienos spalvos skiriasi nuo kitų, koks jų 

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.  



tamsumas, kokie atspalviai. Galite pasifotografuoti įdomius 
derinius, kad būtų po keletą spalvinių plotų. Tai padės labai 
aiškiai matyti įvairius skirtumus ir turėsite po ranka medžiagą 
įgyvendinant užduotį. Dirbsime guašu. Susiskirstysime lapą į 
8 dalis ir sudėliosime pasirinktus jūsų  namų spalvinius 
derinius į bendrą visumą. 

Piešimas Ketvirtadienis 
nuo 15:00 

„Nuo šakelės iki gyvūno“ 
Augalo šakelę paverskite gyvūnu.  
Pirma savaitė-šakelės paieška, eskizai, koregavimas. 
Antra savaitė- darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas, 
aptarimas, vertinimas. Pavyzdžiai išsiųsti el.dienynu. 
 

Audronė 
Pitrinienė 

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

6B Dailėtyra Pirmadienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 



istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums patiko). 

Skulptūra 
 

Pirmadienis 
nuo 17:00 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, 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 

Piešimas 
 

Antradienis  
Nuo su 16:00 
su 7A 

„Nuo šakelės iki gyvūno“ 
Augalo šakelę paverskite gyvūnu.  
Pirma savaitė-šakelės paieška, eskizai, koregavimas. 
Antra savaitė- darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas, 
aptarimas, vertinimas. Pavyzdžiai išsiųsti el.dienynu. 

Audronė 
Pitrinienė 

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

Tapyba Trečiadienis 
nuo 17:35 

1. Savaitė. 
„Apsidairykime, kokios nuostabios pavasario spalvos!“. 
Prisiminkime kaip maišėme įvairių spalvų atspalvius mokslo 
metų pradžioje, kokia galima jų įvairovė ir kaip vėliau 
pamokų metu žiūrėjome į natūrą ir bandėme perteikti tai, ką 
matome. Apsidairykite aplink kieme ar pro langą. Galite 
pasifotogra-fuoti: tai padėtų pasirinkti gamtos fragmentą. 
Arba, kaip jau įpratę ir ne kartą esame darę, suglaudę rankų 
pirštus pasidarome tarsi langelį ir pro jį žiūrėdami surandame 
kompo-zicinį variantą. Tapome kaip įprasta guašu.  

3 Savaitė. 
„Mano namų interjero spalviniai deriniai“. Apsidairykime 
po savo namus. Juose gausu spalvų. Viename kambaryje, jo 
kažkuriame kampe rasime vienokius derinius, kitame kitokius. 

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.  



Stebėkite kuo vienos spalvos skiriasi nuo kitų, koks jų 
tamsumas, kokie atspalviai. Galite pasifotografuoti įdomius 
derinius, kad būtų po keletą spalvinių plotų. Tai padės labai 
aiškiai matyti įvairius skirtumus ir turėsite po ranka medžiagą 
įgyvendinant užduotį. Dirbsime guašu. Susiskirstysime lapą į 
8 dalis ir sudėliosime pasirinktus jūsų  namų spalvinius 
derinius į bendrą visumą. 

Kompozicija 
 

Ketvirtadienis 
nuo 15:00 
(su 6 C klase) 
 

,,Šukuosena“. Linijos charakteris. Medžiagos ir priemonės –
įvairios. Smėlis, tešla, siūlai, adata, žolė.... Šukuosena 
vaizduojama iš nugaros.  

Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
iki 05 11dienos. 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 

6C Dailėtyra Pirmadienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 



kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

Skulptūra 
 

Pirmadienis 
nuo 17:00 

„Stop kadro animacija“  
Stop kadro principu sukuriamas animacinis filmas ar siužetas 
naudojant namų aplinkoje esančius daiktus, medžiagas ir 
priemones.  
1 savaitė „Stop Motion animation“ programėlės įdiegimas 
mobiliajame telefone arba planšetėje, susipažinimas 
programėlės darbo aplinka ir galimybėmis. Pirmieji 
animacijos bandymai. Susipažinimas su „Stop kadro” 
animacijos tipais. 
2 savaitė Sukurti kadruotės scenarijų (Story Board), kuris 
palengvins filmo kūrimą numatant kompozicijų ekrane 
išdėstymą. Filmavimo erdvė. „Iškarpų animacija“ 
kuriama dvimatė animacija iš popieriaus. 

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 

„Daiktai pasakoja istorijas“. Detalesnis užduoties 
paaiškinimas ir pavydžiai atsiųsti el.dienyne. 

Audronė 
Pitrinienė 

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

Tapyba Trečiadienis 
nuo 15:00 

1 savaitės tema: „Gėlės ąsotyje ant palangės“. Saulėta 
nuotaika, dekoratyvus tapymo stilius. H.Matiso tapybos darbų 
pavyzdžiai jums atsiųsti el.dienyno žinutėje. Popierius A2, A. 
Priemonės:  guašas, pastelės. 
2 savaitės tema: Kas turite gyvūną, tapote etiudus iš natūros. 
(galima ir iš nuotraukų) 
 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

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

Kompozicija Ketvirtadienis 
nuo 15:00 

1 savaitė. 
,,Šukuosena“. Linijos charakteris. Medžiagos ir priemonės –
įvairios. Smėlis, tešla, siūlai, adata, žolė.... Šukuosena 
vaizduojama iš nugaros.  
2 savaitė. 
„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) 

„Natiurmortas su daržove“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas natiurmortas su plastiškos formos daržove. 

Andrius 
Siderkevičius 

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



Užduotis dviems pamokoms. žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.c
om 

Tapyba Antradienis 
nuo 15:00 

1. Savaitė. 
„Apsidairykime, kokios nuostabios pavasario spalvos!“. 
Prisiminkime kaip maišėme įvairių spalvų atspalvius mokslo 
metų pradžioje, kokia galima jų įvairovė ir kaip vėliau 
pamokų metu žiūrėjome į natūrą ir bandėme perteikti tai, ką 
matome. Apsidairykite aplink kieme ar pro langą. Galite 
pasifotogra-fuoti: tai padėtų pasirinkti gamtos fragmentą. 
Arba, kaip jau įpratę ir ne kartą esame darę, suglaudę rankų 
pirštus pasidarome tarsi langelį ir pro jį žiūrėdami surandame 
kompo-zicinį variantą. Tapome kaip įprasta guašu.  

2 Savaitė. 
„Mano namų interjero spalviniai deriniai“. Apsidairykime 
po savo namus. Juose gausu spalvų. Viename kambaryje, jo 
kažkuriame kampe rasime vienokius derinius, kitame kitokius. 
Stebėkite kuo vienos spalvos skiriasi nuo kitų, koks jų 
tamsumas, kokie atspalviai. Galite pasifotografuoti įdomius 
derinius, kad būtų po keletą spalvinių plotų. Tai padės labai 
aiškiai matyti įvairius skirtumus ir turėsite po ranka medžiagą 
įgyvendinant užduotį. Dirbsime guašu. Susiskirstysime lapą į 
8 dalis ir sudėliosime pasirinktus jūsų  namų spalvinius 
derinius į bendrą visumą. 

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.  

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 15:00 

Gamtos menas. Iš gamtoje randamų (lapų, šakų, akmenų ir 
t.t.) išdėlioti gyvūno ženklą. 

Herbertas 
Manomaitis 

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

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 



http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Kompozicija Penktadienis 
nuo 15:00 

1 savaitė. 
,,Šukuosena“. Linijos charakteris. Medžiagos ir priemonės –
įvairios. Smėlis, tešla, siūlai, adata, žolė.... Šukuosena 
vaizduojama iš nugaros.  
2 savaitė. 
„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) 

Augalo šakelę paverskite gyvūnu.  
Pirma savaitė-šakelės paieška, eskizai, koregavimas. 
Antra savaitė- darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas, 
aptarimas, vertinimas. 

Audronė 
Pitrinienė 

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



Kompozicija 
 

Antradienis 
nuo 16:00 

1 savaitė 
„Baldų dizainas pagal gyvūną“. Pasirenkamas gyvūnas ir 
nupiešiamas studijuojant jo išvaizdą, specifinius spalvinius ir 
faktūrinius bruožus. Remiantis pasirinktu gyvūnu kuriame 
baldus (3-6 baldai). Pavyzdžiai išsiųsti el.dienyno žinute. 

 
Jurgita 
Delonaitė-
Meškienė 
 

Užduočių išsiuntimas iki 
gegužės 10 d. arba 
konsultacijai savaitės bėgyje 
el. paštu: dejurga@gmail.com 
 
 

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 15:00 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, 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 

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-



Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Tapyba 
 

Ketvirtadienis 
nuo 16:00 
(su 7D klase) 

Tapybinė  GEOMETRINĖ–ORNAMENTINĖ 
kompozicija pagal A. MATISĄ koliažo technikoje. 
Naudojant turimus dažus ir pagalbines medžiagas (klijai, 
žirklės ir pan.) sukurti abstrakčią kompoziciją. Medžiaga 
koliažui gali būti įvairūs žurnalai, laikraščiai, rūbų  skiautės ir 
t.t Pavyzdys kaip tai atlikti atsiųstas el.dienynu. 
Youtube nuorodoje rasite videoklipą,k urį ves dailininkas apie 
koliažo technika kūriamą GEOMETRNĘ–ORNAMENTINĘ 
kompoziciją pagal šį žymu prancūzų dailininką. 
Ši užduotis skirta dviejų užsiėmimų laikotarpiui. 

Henri Matisse for Kids - RSE Art Appreciation 

Eimutis 
Markūnas 

Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA   

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

Pirma savaitė. 
Suraskite namuose įdomių daiktų. Apšvieskite juos ar 
padėkite ant palangės taip, kad iš vienos pusės būtų apšviesti, 
o kita pusė būtų šešėlyje. Nupieškite juos prisimindami 
perspektyvos dėsnius.  Šviesos ir šešėlio pagalba modeliuokite 
jų formą. Pieškite ir kritantį šešėlį. 
Antra savaitė. 
Vieną iš tų daiktų išdidinkite taip, kad būtų sunkiai atpa-
žįstamas, išeitų iš lapo kraštų, ar nustumtas į vieną lapo pusę. 
Tarsi į jį žiūrėtumėm pro mikroskopą – matosi smulkios 
detalės, faktūros. 

Audronė 
Pitrinienė 

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

Tapyba Antradienis 
nuo 15:00 

1 savaitės tema: „Gėlės ąsotyje ant palangės“. Saulėta 
nuotaika, dekoratyvus tapymo stilius. H.Matiso tapybos darbų 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje  
siųsti ir visais klausimai 



(su 7B klase) pavyzdžiai jums atsiųsti el.dienyno žinutėje. Popierius A2, A. 
Priemonės:  guašas, pastelės. 
2 savaitės tema: Kas turite gyvūną, tapote etiudus iš natūros. 
(galima ir iš nuotraukų) 
 

kreiptis į mokytoją  el.p. 
jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 
 

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 15:00 

Pirma savaitė. 
„Portretas iš megztinio“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
kuriami portretai iš drabužių ir kitų namie esančių daiktų. 
Antra savaitė. 
Skulptūros tema „Skulptūra pagal J.Miro kūrybą“.  Pavyzdžiai 
ir paaiškinimai išsiųsti el. dienyno žinute. 

Andrius 
Siderkevičius 

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

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 



istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

Kompozicija 
 

Ketvirtadienis 
nuo 17:30 
(su 8D klase) 

Plakatas karantino tematika. 
Įkvėpti dailininko Stasio Eidrigevičiaus. Priemonės, 
medžiagos įvairios, gali būti video (užsklanda), foto, 
fotokoliažas. Naudojamos turimos priemonės ir galimybės. 

Audrė 
Šarauskienė 

Darbus nufotografuoti ir savaitės 
eigoje siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
iki 05 11dienos. 
Ant lapo parašyti savo vardą 
pavardę ir klasę. 

7A Tapyba 
 

Pirmadienis 
nuo 15:00 

1. Savaitė. 
„Apsidairykime, kokios nuostabios pavasario spalvos!“. 
Prisiminkime kaip maišėme įvairių spalvų atspalvius mokslo 
metų pradžioje, kokia galima jų įvairovė ir kaip vėliau 
pamokų metu žiūrėjome į natūrą ir bandėme perteikti tai, ką 
matome. Apsidairykite aplink kieme ar pro langą. Galite 
pasifotogra-fuoti: tai padėtų pasirinkti gamtos fragmentą. 
Arba, kaip jau įpratę ir ne kartą esame darę, suglaudę rankų 
pirštus pasidarome tarsi langelį ir pro jį žiūrėdami surandame 
kompo-zicinį variantą. Tapome kaip įprasta guašu.  

3 Savaitė. 
„Mano namų interjero spalviniai deriniai“. Apsidairykime 
po savo namus. Juose gausu spalvų. Viename kambaryje, jo 
kažkuriame kampe rasime vienokius derinius, kitame kitokius. 
Stebėkite kuo vienos spalvos skiriasi nuo kitų, koks jų 
tamsumas, kokie atspalviai. Galite pasifotografuoti įdomius 
derinius, kad būtų po keletą spalvinių plotų. Tai padės labai 
aiškiai matyti įvairius skirtumus ir turėsite po ranka medžiagą 
įgyvendinant užduotį. Dirbsime guašu. Susiskirstysime lapą į 
8 dalis ir sudėliosime pasirinktus jūsų  namų spalvinius 
derinius į bendrą visumą. 

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 

Augalo šakelę paverskite gyvūnu.  
Pirma savaitė-šakelės paieška, eskizai, koregavimas. 
Antra savaitė- darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas, 
aptarimas, vertinimas. 
 
Atsiųsti nufotografuotus darbus, eskizus į el. dienyną  arba el. 
paštu audrone.ona@gmail.com 

Audronė 
Pitrinienė 

 



 
Kompozicija Trečiadienis 

nuo 17:30 
„Mano fantastinis kambarys“  matomi ir nematomi daiktai, 
jų istorijos, gerieji bildukai, fantastiniai augalai, gyvūnai. 
A2 formatas, guašas, aplikacija, klijai, spalvoti pieštukai, 
kreidelės. 

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 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 



Skulptūra Ketvirtadienis 
nuo 17:00 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, tušu ar 
kt.). Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 
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. „Mitologiniai dievai“. 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.) 
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 

7B Piešimas Pirmadienis 
nuo 16:00 

Metamorfozė. Nuo šakelės iki gyvūno. 
Piešti su paprastais ar spalvotais pieštukais A3 formate. 
Pirma savaitė: paieška, eskizai, koregavimas. 
Antra savaitė: darbo kūrimas, fotografavimas, siuntimas, 
aptarimas, vertinimas. Pavyzdžiai išsiųsti el.dienynu. 

Audronė 
Pitrinienė 

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



 
Tapyba 
 

Antradienis 
nuo 15:00 
(su 6F klase) 

1 savaitės tema: „Gėlės ąsotyje ant palangės“. Saulėta 
nuotaika, dekoratyvus tapymo stilius. H.Matiso tapybos darbų 
pavyzdžiai jums atsiųsti el.dienyno žinutėje. Popierius A2, A. 
Priemonės:  guašas, pastelės. 
2 savaitės tema: Kas turite gyvūną, tapote etiudus iš natūros. 
(galima ir iš nuotraukų) 
 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

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

Kompozicija Trečiadienis 
nuo 17:30 

Tema „Autoportretas su kauke“ 
Užduotis: 
Atsisėdame prieš veidrodį su kauke ir piešiame save. 
Pirmiausiai piešiame su pieštuku. Popieriaus lape (A2, A3 gali 
būti ir vertikalus ir horizontalus), komponuojame galvą su 
pečių linija. Nupiešus linijinį-kontūrinį piešinį toliau piešinys 
išpildomas spalvotai, pasitelkiant turimas priemones: 
guašo  akvarelės dažus, markerius, spalvotus pieštukus, 
pastelę, ar flomasterius.  Atliekant užduoti svarbu sutelkti 
dėmesį į žvilgsnį,kadangi apatinė veido dalis uždengta. 
Piešinio fonas pasirenkamas laisvai.Šiai užduočiai atlikti 
skiriamos 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 Ketvirtadienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Ketvirtadienis 
nuo 17:00 

„Stop kadro animacija“  
Stop kadro principu sukuriamas animacinis filmas ar siužetas 
naudojant namų aplinkoje esančius daiktus, medžiagas ir 
priemones.  
1 savaitė „Stop Motion animation“ programėlės įdiegimas 
mobiliajame telefone arba planšetėje, susipažinimas 
programėlės darbo aplinka ir galimybėmis. Pirmieji 
animacijos bandymai. Susipažinimas su „Stop kadro” 
animacijos tipais. 
2 savaitė Sukurti kadruotės scenarijų (Story Board), kuris 
palengvins filmo kūrimą numatant kompozicijų ekrane 
išdėstymą. Filmavimo erdvė. „Iškarpų animacija“ 
kuriama dvimatė animacija iš popieriaus. 

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 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 



kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Pirmadienis 
nuo 18:00 

„Stop kadro animacija“  
Stop kadro principu sukuriamas animacinis filmas ar siužetas 
naudojant namų aplinkoje esančius daiktus, medžiagas ir 
priemones.  
1 savaitė „Stop Motion animation“ programėlės įdiegimas 
mobiliajame telefone arba planšetėje, susipažinimas 
programėlės darbo aplinka ir galimybėmis. Pirmieji 
animacijos bandymai. Susipažinimas su „Stop kadro” 
animacijos tipais. 
2 savaitė Sukurti kadruotės scenarijų (Story Board), kuris 
palengvins filmo kūrimą numatant kompozicijų ekrane 
išdėstymą. Filmavimo erdvė. „Iškarpų animacija“ 
kuriama dvimatė animacija iš popieriaus. 

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 
nuo 17:30 

1 savaitė. 
,,Šukuosena“. Linijos charakteris. Medžiagos ir priemonės –
įvairios. Smėlis, tešla, siūlai, adata, žolė.... Šukuosena 
vaizduojama iš nugaros.  
2 savaitė. 
„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. 



Tapyba Trečiadienis 
nuo 15:00 

Tema „Autoportretas su kauke“ 
Užduotis: 
Atsisėdame prieš veidrodį su kauke ir piešiame save. 
Pirmiausiai piešiame su pieštuku. Popieriaus lape (A2, A3 gali 
būti ir vertikalus ir horizontalus), komponuojame galvą su 
pečių linija. Nupiešus linijinį-kontūrinį piešinį toliau piešinys 
išpildomas spalvotai, pasitelkiant turimas priemones: 
guašo  akvarelės dažus, markerius, spalvotus pieštukus, 
pastelę, ar flomasterius.  Atliekant užduoti svarbu sutelkti 
dėmesį į žvilgsnį,kadangi apatinė veido dalis uždengta. 
Piešinio fonas pasirenkamas laisvai.Šiai užduočiai atlikti 
skiriamos 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) 

„Daiktai pasakoja istorijas“. Detalesnis užduoties 
paaiškinimas ir pavydžiai atsiųsti el.dienyne. 

Audronė 
Pitrinienė 

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

7D Piešimas 
 

Pirmadienis 
nuo 16:00 
(Su 6D klase) 

Pirma savaitė 
„Natiurmortas su daržove“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas natiurmortas su plastiškos formos daržove. 
Užduotis dviems pamokoms. 
Antra savaitė. 
Skulptūros tema „Skulptūra pagal J.Miro kūrybą“.  Pavyzdžiai 
ir paaiškinimai išsiųsti el. dienyno žinute. 

Andrius 
Siderkevičius 

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

Kompozicija Antradienis 
nuo 17:30 

1. Savaitė. „Gražiausios gėlės mano mamai“. 
Ką tik buvo Motinos diena ir visi stengėmės savo 
mylimiausias mamas kuo nors kaip galima labiau 
pradžiuginti. Prisiminkime kokios gėles yra mamos ar 
močiutės mylimiausios. Pasvajokite, kokias nuostabias gėles 
mūsų fantazija gali sukurti. Sudėkime šias gėles į savo kūrinį. 
• Svarbu įvairių formų derinys, ritmas, spalvų sąskambiai. 
Nepamirškite ir fono. Tapome  guašu, kadangi naudojant 
spalvas galime geriausiai perteikti šią džiaugsmingą ir jautrią 
nuotaiką.  

2. Savaitė. „Aš ir mano mama“. 
Dvigubas portretas. Du užtektinai dideli veidai lape. Jau esate 
bandę vaizduoti veidus. Atidžiau pasižiūrėkite į savo mamos 

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. 



ar močiutės ir savo veidą. Pastebėsite daug panašumo, o taip 
pat ir kažkiek skirtumų. Pirmiausia piešiant turėsime atkreipti 
dėmesį į veido ovalą: koks jis yra? Prisimenate, kad išraišką 
perteikia labiausiai paslankios veido detalės tai lūpos, akys, 
antakiai. Nepamirškite taip pat ir fono. Galime dirbti 
įvairiomis medžiagomis: markeriais, tušu, spalvotais 
pieštukais, guašu... Šiai užduočiai visos priemonės tinkamos, 
pasirinkite tas, kurios labiausiai jums tinkamos.  

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 17:00 
 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums patiko). 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Trečiadienis „Portretas iš megztinio“ Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 



nuo 18:00 Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
kuriami portretai iš drabužių ir kitų namie esančių daiktų. 

atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 

Tapyba Ketvirtadienis 
nuo 16:00-
18:00 

Tapybinė  GEOMETRINĖ–ORNAMENTINĖ 
kompozicija pagal A. MATISĄ koliažo technikoje. 
Naudojant turimus dažus ir pagalbines medžiagas (klijai, 
žirklės ir pan.) sukurti abstrakčią kompoziciją. Medžiaga 
koliažui gali būti įvairūs žurnalai, laikraščiai, rūbų  skiautės ir 
t.t Pavyzdys kaip tai atlikti atsiųstas el.dienynu. 
Youtube nuorodoje rasite videoklipą,k urį ves dailininkas apie 
koliažo technika kūriamą GEOMETRNĘ–ORNAMENTINĘ 
kompoziciją pagal šį žymu prancūzų dailininką. 
Ši užduotis skirta dviejų užsiėmimų laikotarpiui. 

Henri Matisse for Kids - RSE Art Appreciation 

Eimutis 
Markūnas 

Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA   

8A Dailėtyra Pirmadienis 
nuo 17:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 



Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Pirmadienis 
nuo 18:00 

Gamtos menas. Iš gamtoje randamų (lapų, šakų, akmenų ir 
t.t.) išdėlioti gyvūno ženklą. 

Herbertas 
Manomaitis 

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

Tapyba 
 

Antradienis 
nuo 17:30 

1 savaitės tema: „Gėlės ąsotyje ant palangės“. Saulėta 
nuotaika, dekoratyvus tapymo stilius. H.Matiso tapybos darbų 
pavyzdžiai jums atsiųsti el.dienyno žinutėje. Popierius A2, A. 
Priemonės:  guašas, pastelės. 
2 savaitės tema: Kas turite gyvūną, tapote etiudus iš natūros. 
(galima ir iš nuotraukų) 
 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

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

Kompozicija Trečiadienis 
nuo 15:00 

1 savaitė. 
Plakatas karantino tematika. 
Įkvėpti dailininko Stasio Eidrigevičiaus. Priemonės, 
medžiagos įvairios, gali būti video (užsklanda), foto, 
fotokoliažas. Naudojamos turimos priemonės ir galimybės. 
2 savaitė. 
„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 
 

„Daiktai pasakoja istorijas“. 
Detalesnė informacija atsiųsta el.dienyne. 

Audronė 
Pitrinienė 

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

8B Tapyba 
 

Pirmadienis 
nuo 17:30 

1 Savaitė. 
„Pavasarinė mano aplinka“.  Apsidairykime aplink kieme ar 

Aušra 
Andziulytė 

Savaitės bėgyje iki kito 
užsiėmimo atsiųskite savo 
darbų nuotraukas el.dienyno 



pro langą. Rinksimės motyvą, gamtos fragmentą ir panau-
dosime 2 planus. Gali būti žvilgsnis pro žydinčią medžio šaką, 
ar pro lapų ažūrą, pro gėlės žiedą ar už arbatos puodelio... 
• Pavasaris kupinas spalvų ir atspalvių įvairumo. Žaluma šiuo 
laiku ypatinga, skleidžiasi medžių lapai ir jų žiedai. Pagalvo-
kime, kaip komponuosime spalvinius plotus, žiūrėkite kokie 
atspalviai, kokia šviesotamsa. Labai svarbu pastebėti, kokie 
šilti atspalviai šviesoje ir kokie šalti šešėlyje, apie tai jau 
esame nemažai šnekėję. Galite pasifotografuoti keletą 
variantų, tai padėtų pasirinkti gamtos fragmentą. Arba, kaip 
jau įpratę ir ne kartą esame darę, suglaudę rankų pirštus 
pasidarome tarsi langelį ir pro jį žiūrėdami surandame 
kompozicinį sprendimą mums patį įdomiausią. Kompozicijos 
pasirinkimas, ritmika yra labai svarbu. Tapome kaip įprasta 
guašu.  
2. Savaitė. 
„Mano namų interjeras“. Apsidairykime po savo namus. 
Juose gausu spalvų, atsiveriančių erdvių, o jose ir jose daiktų. 
Viename kambaryje vienoks ritmas ir spalviniai deriniai, 
kitame jau bus kažkas kito. Atkreipkite dėmesį į šviesotamsą, 
nes tai yra viena svarbiausių šių metų užduočių. Pasižiūrėkite, 
koks atspalvis šviesoje ir koks šešėlyje. Patalpoje dažniausia 
šešėliai būna šilti t. y. link gelsvo, o šviesoje atvirkščiai t. y. 
daugiau link melsvo. Gamtoje yra atvirškščiai,  šešėliai link 
melsvo, šviesa – link gelsvo. Būtent šis šiltų ir šaltų atspalvių 
derinys ir duoda spalvų skambėjimą. Galite pasifotografuoti, 
tai jums padės rasti kompozicinį variantą. Kaip visada, 
dirbsime guašu.  

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 
(su 8E klase) 

1 savaitė 
INTERJERO FRAGMENTAS. Pasirinktos savo namų 
aplinkos fragmentas paieškant kompoziciškai įdomaus, 
atsitiktinio (netvarkingo) daiktų išdėstymo 
2 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 Tęsiame numatytą programoje prieš atostogas pradėtą darbą Antanas Tel. 861262120 



nuo 16:00 „Sudėtingos erdvinės modulinės kompozicijos sukūrimas 
kombinatorikos principu“. Atlikimas medžiagoje. Medžiaga 
- gofruotas kartonas. Gofruoto kartono juostos. Apie darbų 
pasiėmimo iš mokyklos tvarką ir laiką būsite informuoti 
messenger grupėje: 8B Kompozicija.  

Obcarskas E paštas: 
a.obcarskas@gmail.com 
FB messenger grupė: 
8B Kompozicija 
Užduotis pateikiama 
el.dienyne. 
Pamokos vyks ZOOM 
meeting pagal tvarkaraštį. 
Pamoka 2020.05.13. 16:00 per 
ZOOM meeting. Prisijungimo 
kodas išsiųstas į FB 
messenger grupę: 
8B Kompozicija. 

Dailėtyra Ketvirtadienis 
nuo 17:35 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas ant 
lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, kuriuos 
sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš mūsų pamokų). 
Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: istoriniai faktai, meno 
kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno kūrinių ypatybės. Tuos 5 
dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) apibūdinti (pvz. parašyti, kuo 
jie būdingi Romanikai ir kodėl jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 



patiko). 

Skulptūra Ketvirtadienis 
nuo 18:30 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, tušu ar 
kt.). Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 
akmenėlius. 
Antroji/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. „Mitologiniai dievai“. 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.) 
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 

8C Piešimas 
 

Pirmadienis 
nuo 17:00 
(su 6F klase) 

Pirma savaitė. 
Suraskite namuose įdomių daiktų. Apšvieskite juos ar 
padėkite ant palangės taip, kad iš vienos pusės būtų apšviesti, 

Audronė 
Pitrinienė 

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



o kita pusė būtų šešėlyje. Nupieškite juos prisimindami 
perspektyvos dėsnius.  Šviesos ir šešėlio pagalba modeliuokite 
jų formą. Pieškite ir kritantį šešėlį. 
Antra savaitė. 
Vieną iš tų daiktų išdidinkite taip, kad būtų sunkiai atpa-
žįstamas, išeitų iš lapo kraštų, ar nustumtas į vieną lapo pusę. 
Tarsi į jį žiūrėtumėm pro mikroskopą – matosi smulkios 
detalės, faktūros. 

Kompozicija 
 

Antradienis 
nuo 15:00 
Su 6 E 

1 savaitė. 
Plakatas karantino tematika. 
Įkvėpti dailininko Stasio Eidrigevičiaus. Priemonės, 
medžiagos įvairios, gali būti video (užsklanda), foto, 
fotokoliažas. Naudojamos turimos priemonės ir galimybės. 
2 savaitė. 
„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) 

Tapybinė abstrakcija koliažo technikoje. 
Naudojant turimus dažus ir pagalbines medžiagas (klijai, 
žirklės ir pan.) sukurti abstrakčią kompoziciją. Medžiaga 
koliažui gali būti įvairūs žurnalai, laikraščiai, skiautės ir t.t 
Pavyzdys kaip tai atlikti–atsiųstas el.dienynu. 
Youtube nuorodoje rasite videoklipą, kurį ves dailininkas apie 
koliažo technika kūriamą abstrakčią kompoziciją. Ši užduotis 
skirta dviejų užsiėmimų laikotarpiui. 
Nuoroda kaip įvaldyti šią techniką: 
BobBlast 104 "Collage & Painting Demonstration."   
 

Eimutis 
Markūnas 

Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA  

Dailėtyra Ketvirtadienis 
nuo 17:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 



mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Ketvirtadienis 
nuo 18:00 

„Stop kadro animacija“  
Stop kadro principu sukuriamas animacinis filmas ar siužetas 
naudojant namų aplinkoje esančius daiktus, medžiagas ir 
priemones.  
1 savaitė „Stop Motion animation“ programėlės įdiegimas 
mobiliajame telefone arba planšetėje, susipažinimas 
programėlės darbo aplinka ir galimybėmis. Pirmieji 
animacijos bandymai. Susipažinimas su „Stop kadro” 
animacijos tipais. 
2 savaitė Sukurti kadruotės scenarijų (Story Board), kuris 
palengvins filmo kūrimą numatant kompozicijų ekrane 
išdėstymą. Filmavimo erdvė. „Iškarpų animacija“ 
kuriama dvimatė animacija iš popieriaus. 

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 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 



Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Pirmadienis 
nuo 18:00 

Užduotis „Akmens amžius“. 
Pirmoji savaitė: ant lapo popieriaus pieškite gyvūnus (galime 
ir išgalvotus) gal būt egzistavusius prieš milijonus metų 
(dinozaurai, mamutai, didžuvės, gal net gigantiški mūsų 
augintinių protėviai), išmarginkite juos įvairiausiais spalvotais 
ornamentais. 
Savarankiška veikla pasirinktu laiku: eidami pasivaikščioti 
paieškokite įvairių dydžių ir formų akmenėlių kitai pamokai 
(per kitas 1-2 pamokas pasirinktus gyvūnus sudėliosime, 
sulipdysime ar suklijuosime iš akmenukų). 
 
Antroji savaitė: Praktinė pamoka. „Akmens amžius“. 
Dekoruosime akmenukus (flomasteriais, markeriais, tušu ar 
kt.). Aiškinsiu ir demonstruosiu kokiu būdu jungti ir sutvirtinti 

Aida 
Ragauskienė 

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



akmenėlius. 
 
 

Piešimas Antradienis 
nuo 17:35 

1 savaitė 
INTERJERO FRAGMENTAS. Pasirinktos savo namų 
aplinkos fragmentas paieškant kompoziciškai įdomaus, 
atsitiktinio (netvarkingo) daiktų išdėstymo. 
2 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) 

Tapybinė abstrakcija koliažo technikoje. 
Naudojant turimus dažus ir pagalbines medžiagas (klijai, 
žirklės ir pan.) sukurti abstrakčią kompoziciją. Medžiaga 
koliažui gali būti įvairūs žurnalai, laikraščiai, skiautės ir t.t 
Pavyzdys kaip tai atlikti–atsiųstas el.dienynu. 
Youtube nuorodoje rasite videoklipą, kurį ves dailininkas apie 
koliažo technika kūriamą abstrakčią kompoziciją. Ši užduotis 
skirta dviejų užsiėmimų laikotarpiui. 
Nuoroda kaip įvaldyti šią techniką: 
BobBlast 104 "Collage & Painting Demonstration."   
 

Eimutis 
Markūnas 

Nufotografuotą darbą 
atsiųsti iki gegužės 14 
dienos el.dienyno žinute.  
Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA  

Kompozicija Ketvirtadienis 
nuo 17:30 

1 savaitė. 
Plakatas karantino tematika. 
Įkvėpti dailininko Stasio Eidrigevičiaus. Priemonės, 
medžiagos įvairios, gali būti video (užsklanda), foto, 
fotokoliažas. Naudojamos turimos priemonės ir galimybės. 
2 savaitė. 
„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 

1 savaitė 
INTERJERO FRAGMENTAS. Pasirinktos savo namų 
aplinkos fragmentas paieškant kompoziciškai įdomaus, 
atsitiktinio (netvarkingo) daiktų išdėstymo 
2 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 
 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 18:00 

Gamtos menas. Iš gamtoje randamų (lapų, šakų, akmenų ir 
t.t.) išdėlioti gyvūno ženklą. 

Herbertas 
Manomaitis 

Nuotraukas savaitės bėgyje 
atsiųsti mokytojui el.paštu: 
herbertasmanomaitis
@yahoo.com 
Pamokos metu mokytojas l 
auks mokinių, konsultacijoms  
ZOOM susitikime, kurio 



prisijungimas išsiųstas tėvams 
el.dienyno žinute. 
 

Tapyba 
 

Ketvirtadienis 
nuo 17:30 su 
10 B 

Tema „Aš“. Google įveskite žodį „autoportretas“” ir pažiūrė-
kite, kaip tapytojai save tapė naudodamiesi veidrodžiu. Dabar 
jūs galite naudoti  ir foto savo telefonuose arba sukurkite 
fantaziją: kaip jus save įsivaizduojate? kadangi Karina Š. man 
anksčiau jau atsiuntė savo darbą, tai šią savaitę jai siūlau 
nutapyti vaizdą per savo kambario langą. 
 

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 

Kompozicija Penktadienis 
nuo 17:30 

1 savaitė. 
Plakatas karantino tematika. 
Įkvėpti dailininko Stasio Eidrigevičiaus. Priemonės, 
medžiagos įvairios, gali būti video (užsklanda), foto, 
fotokoliažas. Naudojamos turimos priemonės ir galimybės. 
2 savaitė. 
„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 

Kompozicijos tema TEATRAS. Dedikacija Marcel Marceau. 
Siluetas judesyje, minimali spalvinė plastinė raiška. 
Išraiškinga šviesos ir šešėlių kompozicija. A2 formate, 
atlikimo technika mišri. 
Tema tęstinė, skirta kelioms pamokoms. Medžiagos rinkimas 
internete. 

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 

Pasirenkame 2-3  daiktus iš savo aplinkos: tai gali būti knyga, 
augalas vazone, obuolys ar kitas stmbesnis vaisius ar daržovė, 
žaislas, gėlės vazoje ar pan. Padedame ant palangės ir 
Stebime, kaip krenta šviesa ir šėšėliai, koks vaizdas už lango. 
Popieriaus lape (A3 A2) piešiama pieštuku ir turimomis 
priemonėmis: guašo, akrilo, akvarelės dažais, markeriais ar 
pan. tapome tai ką matome. 
Šios užduoties vykdymo etapai: sudėlioti natiurmortą, 
pieštuku užfiksuoti pagrindinius kontūrus, viską atlikti 
spalvotai turimomis priemonėmis, išreikšti piešinyje erdvės 
iliuziją išryškinant pirmam plane esančius daiktus, o foną 
paliekant neryškų. Pastebėti ir išreikšti šėšėlius ir šviesą. 

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 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 17:00 

Gamtos menas. Iš gamtoje randamų (lapų, šakų, akmenų ir 
t.t.) išdėlioti gyvūno ženklą. 

Herbertas 
Manomaitis 

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



 
Piešimas 
 

Ketvirtadienis 
nuo 15:00 
(su 9B klase) 

„Natiurmortas su daržove“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas natiurmortas su plastiškos formos daržove. 
Užduotis dviems pamokoms. 

Andrius 
Siderkevičius 

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

9B Tapyba Pirmadienis 
16:00–18:00 

Tapybinė abstrakcija koliažo technikoje. 
Naudojant turimus dažus ir pagalbines medžiagas (klijai, 
žirklės ir pan.) sukurti abstrakčią kompoziciją. Medžiaga 
koliažui gali būti įvairūs žurnalai, laikraščiai, skiautės ir t.t 
Pavyzdys kaip tai atlikti – atsiųstas el.dienynu. 
Youtube nuorodoje rasite videoklipą, kurį ves dailininkas apie 
koliažo technika kūriamą abstrakčią kompoziciją. Ši užduotis 
skirta dviejų užsiėmimų laikotarpiui. Nufotografuotą darbą 
atsiųsti iki gegužės 14 dienos. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZReCleCAMSg 

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 

Užduotis „Maišyti gyvūnų bruožai viename fantastiniame 
gyvūne“. Darbas tušu arba geliniu juodu rašikliu, markeriu. 
Juoda/balta. Pavyzdžiai – mokytojos sukurtoje facebook 
grupėje KAM3000/Spaustuve/Palepeje/. 
Prisijunkite bendravimui, diskusijoms, peržiūroms. 

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

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 15:00 

Pirmoji savaitė: 
„Žmogaus figūra“. 
Naudojant medinius iešmukus, izoliaciją ar lipnią juostą, 
konstruojame žmogaus figūrą, siluetą jungiant kūno dalis, 
ieškome įvairių judesių ir pozicijų. Atskiras kūno dalis galima 
nuspalvint skirtingomis spalvomis. Pavyzdžių ieškoti google 
svetainėje „žmogaus kūno proporcijos“. 
Antroji/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. „Mitologiniai dievai“. Google paskyroje ieškoti senovės 

Aida 
Ragauskienė 

Darbų nuotraukas siųskite 
arba konsultacijai rašykite 
mokytojai: 
 a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokų 
prisijungimai išsiunčiami 
el.dienynu. 
 



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.) 
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. 

Dailėtyra Trečiadienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 



apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

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

„Natiurmortas su daržove“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas natiurmortas su plastiškos formos daržove. 
Užduotis dviems pamokoms. 

Andrius 
Siderkevičius 

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

9C Tapyba Pirmadienis 
18:00-19:30 
 

Tapybinė abstrakcija koliažo technikoje. 
Naudojant turimus dažus ir pagalbines medžiagas (klijai, 
žirklės ir pan.) sukurti abstrakčią kompoziciją. Medžiaga 
koliažui gali būti įvairūs žurnalai, laikraščiai, skiautės ir t.t 
Pavyzdys kaip tai atlikti – atsiųstas el.dienynu. 
Youtube nuorodoje rasite videoklipą, kurį ves dailininkas apie 
koliažo technika kūriamą abstrakčią kompoziciją. Ši užduotis 
skirta dviejų užsiėmimų laikotarpiui. Nufotografuotą darbą 
atsiųsti iki gegužės 11 dienos. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZReCleCAMSg 
 

Eimutis 
Markūnas 

Nufotografuotus pradėtus 
darbus konsultacijai (jei yra 
poreikis) ir pabaigtus darbus 
(koliažus) siųsti mokytojui 
el.dienyno žinute. 
Mokytoja slaukia žinučių su 
klausimai visos pamokos 
metu. 
Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA  

Skulptūra Antradienis 
nuo 16:00 
 

Pirma savaitė. 
„Reljefas iš tekstilės“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
kuriami reljefiniai koliažai iš drabužių ir kitų namie esančių 
daiktų. 
Antra savaitė. 
Tema „Abstrakti skulptūra“. Pavyzdžiai ir paaiškinimai 
išsiųstas el. dienynu ir el.paštu. 

Andrius 
Siderkevičius 

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

Dailėtyra Antradienis 
nuo 17:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 



istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 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. Gofruoto kartono juostos. Apie darbų 
pasiėmimo iš mokyklos tvarką ir laiką būsite informuo-
ti Messenger grupėje: 9C Kompozicija. 

Antanas 
Obcarskas 

Tel. 861262120 
E paštas: 
a.obcarskas@gmail.com 
FB messenger grupė: 
9C Kompozicija. 
Užduotis pateikiama 
el.dienyne 
Pamokos vyks ZOOM 
meeting pagal tvarkaraštį. 
Pamoka 2020.05.13. 17:30 
per ZOOM meeting. 
Prisijungimo kodas išsiųstas į 
FB messenger grupę: 
9C Kompozicija 

Piešimas Penktadienis 
15:05 

1 savaitė 
AUTOPORTRETAS. Piešinyje perteikti savo portreto fizines-
emocines charakteristikas. Piešimo priemonės splavoti 
pieštukai, markeriai. 
2 savaitė 
Darbų pristaymas, korektūra, vertinimas, aptarimas grupėje. 

Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook 
grupę: 9C piešimas 2020 
nuotolinis mokymas 
A.Martinaičio dailės mokykla	
	
https://www.facebook.co
m/groups/9609510310239
39/ 



9D 
 

Baigia
moji 
klasė 

 

Kompozicija Pirmadienis 
nuo 16:00 
 

1.  Tema „Figūra interjere“. Realistinis sprendimas, akcentuoti 
šviesą ir šešėlį. Stovintis žmogus prie lango, žiūrintis 
televizorių, ar gulinti figūra, perteikiant aiškų apšvietimą. 
Remtis JAV dailininko E. HOPPER. darbais. Pop.formatas ir 
technika pasirinktinai A2, A3, guašas, akvarelė, pastelės. 
2. „KAUKĖS“ sukūrti kuo įdomesnius apsauginių kaukių 
pavyzdžius, A3 formate sukomponuoti   galvos siluetą su 
kauke, (2, 3 darbai atlikti įvairiom technikom, flomasteriai, 
guašas, koliažas klijuoti iš žurnalo ar medžiagos skiaučių. 

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 
 

Dailėtyra Antradienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 



patiko). 
Skulptūra Antradienis 

nuo 17:35 
Pirmoji savaitė: 
„Žmogaus figūra“. 
Naudojant medinius iešmukus, izoliaciją ar lipnią juostą, 
konstruojame žmogaus figūrą, siluetą jungiant kūno dalis, 
ieškome įvairių judesių ir pozicijų. Atskiras kūno dalis galima 
nuspalvint skirtingomis spalvomis. Pavyzdžių ieškoti google 
svetainėje „žmogaus kūno proporcijos“. 
Antroji/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. „Mitologiniai dievai“. 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.) 
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 

Darbų nuotraukas siųskite 
arba konsultacijai rašykite 
mokytojai: 
 a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokų 
prisijungimai išsiunčiami 
el.dienynu. 
 

Piešimas 
 

Trečiadienis 
nuo 15:00 
(su 9E klase) 

1 savaitė 
DAIKTO FRAGMENTAVIMAS. Išsirinkti vieną buitinį 
konstruktyvų daiktą ir nupaišyti 6-9 jo fragmentų kadruotes, 
kadruotėse keisti paišomo daikto rakursus ir mastelį. Piešinys 
linijinis - dėminis. 
2 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 15:00 

1 Savaitė. „Peizažo etiudas pro langą“, šviesos ir šešelio 
spalva, pirmam plane – daiktas ant palangės, antras planas – 

Jovita 
Glemžaitė-
Matuzienė 

Darbų nuotraukas 
koregavimui savaitės bėgyje  
siųsti ir visais klausimai 



peizažo fragmentas. 
A2, A3, popieriaus lapas, guašas, akvarelė. 
 
2 savaitė. „Portretas  aiškiame apšvietime“. Šeimos narių 
portretų etiudai. (guašas, akvarelė, A3, A2 pop. formate) 

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 

Tema: „Diena ir naktis“ 
Užduotis: Popieriaus lapas (A2), horizontalus. Dalinamas į 
vertikaliai į dvi lygias dalis brūkšniu. Pasirenkamas objektas 
(daiktas iš aplinkos pvz. kėdė, laikrodis, žmogaus veidas, 
gyvūnas, augalas ar pan.). 
Kairėje jis kruopsčiai nupiešiamas atvaizduojant ir aplinkos 
elementus (pieštuku, markeriais, flomasteriais, geliniais 
rašikliais - gali būti spalvoti). 
O dešinėje pusėje (naktis) - objektas neryškus, išnyksta 
detalės ir aplinka, fonas užtemdytas (naudoti markerius, guašo 
dažus, tušą, tamsų popierių). Komponuojant vengti simetrijos. 

Elena 
Brazdžiūnienė 

Pradėtus kompozicijos darbus 
konsultacijai arba pabaigtus 
darbus iki gegužės 11 d. siųsti 
mokytojai el.paštu: 
balsiukaite@yahoo.com	
	
Sumokytoja susisiekti 
facebook paskyroje: 
@Elena Balsiukaitė 

Dailėtyra Antradienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas ant 
lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, kuriuos 
sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš mūsų pamokų). 
Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: istoriniai faktai, meno 
kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno kūrinių ypatybės. Tuos 5 
dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) apibūdinti (pvz. parašyti, kuo 
jie būdingi Romanikai ir kodėl jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 



iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Antradienis 
nuo 17:35 

„Stop kadro animacija“  
Stop kadro principu sukuriamas animacinis filmas ar siužetas 
naudojant namų aplinkoje esančius daiktus, medžiagas ir 
priemones.  
1 savaitė „Stop Motion animation“ programėlės įdiegimas 
mobiliajame telefone arba planšetėje, susipažinimas 
programėlės darbo aplinka ir galimybėmis. Pirmieji 
animacijos bandymai. Susipažinimas su „Stop kadro” 
animacijos tipais. 
2 savaitė Sukurti kadruotės scenarijų (Story Board), kuris 
palengvins filmo kūrimą numatant kompozicijų ekrane 
išdėstymą. Filmavimo erdvė. „Iškarpų animacija“ 
kuriama dvimatė animacija iš popieriaus. 

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 Trečiadienis 
nuo 15:05 

1 savaitė 
DAIKTO FRAGMENTAVIMAS. Išsirinkti vieną buitinį 
konstruktyvų daiktą ir nupaišyti 6-9 jo fragmentų kadruotes, 
kadruotėse keisti paišomo daikto rakursus ir mastelį. Piešinys 
linijinis- dėminis. 
2 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 

Tema: „Autoportretas“. Google įveskite „Autoportretas“ 
lietuviškai, ar kitomis jums žinomomis kalbomis. Ten 
atkreipkite dėmesį į komponavimo įvairovę, kartais netikėtas 
kūrybines fantazijas. Kadangi Julija D. ir Justė M. jau atliko 
šią užduotį siūlau joms nutapyti savo mylimo gyvūno portretą. 
Ketvirtadienį, gegužės 7 d. 16val. bandysime susijungti per 
ZOOMą. Reikia aptarti,kaip organizuosime tapybos darbų 
pateikimą baigiamųjų peržiūroms. 

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 

Tema: „Diena ir naktis“ 
Užduotis: Popieriaus lapas (A2, A3) horizontalus, dalinamas 
vertikaliai i lygias dalis brūkšniu. Pasirenkamas objektas 
(daiktas - pvz. kėdė, laikrodis, augalas, batas ar pan.). Kairėje 
pusėje jis piešiamas grafiškai (paprastu pieštuku, markeriu, 
flomasteriu, geliniu rašikliu - gali būti spalvoti), fone gali 
matytis aplinkos elementai.  Dešinėje pusėje (naktis) - daiktas 
neryškus, sunkiai atpažįstamas, be aplinkos detalių, fonas 
užtemdytas (naudoti markerius, juodą tušą, ar guašo dažus). 
Komponuojant vengti simetrijos. 

Elena 
Brazdžiūnienė 

Pradėtus kompozicijos darbus 
konsultacijai arba pabaigtus 
darbus iki gegužės 11 d. siųsti 
mokytojai el.paštu: 
balsiukaite@yahoo.com	
	
Sumokytoja susisiekti 
facebook paskyroje: 
@Elena Balsiukaitė 

Tapyba Antradienis 
nuo 15:00 

Pasirenkame 2-3  daiktus iš savo aplinkos: tai gali būti knyga, 
augalas vazone, obuolys ar kitas stmbesnis vaisius ar daržovė, 
žaislas, gėlės vazoje ar pan. Padedame ant palangės ir 
Stebime, kaip krenta šviesa ir šėšėliai, koks vaizdas už lango. 
Popieriaus lape (A3 A2) piešiama pieštuku ir turimomis 
priemonėmis: guašo, akrilo, akvarelės dažais, markeriais ar 
pan. tapome tai ką matome. 
Šios užduoties vykdymo etapai: sudėlioti natiurmortą, 
pieštuku užfiksuoti pagrindinius kontūrus, viską atlikti 
spalvotai turimomis priemonėmis, išreikšti piešinyje erdvės 
iliuziją išryškinant pirmam plane esančius daiktus, o foną 
paliekant neryškų. Pastebėti ir išreikšti šėšėlius ir šviesą. 

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 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Trečiadienis 
nuo 17:00 

Pirma savaitė. 
„Portretas iš megztinio“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
kuriami portretai iš drabužių ir kitų namie esančių daiktų. 

Antra savaitė. 
Skulptūros tema „Skulptūra pagal J.Miro kūrybą“.  Pavyzdžiai 
ir paaiškinimai išsiųsti el. dienyno žinute.	

Andrius 
Siderkevičius 

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

Piešimas 
 

Ketvirtadienis 
nuo 16:45 

„Natiurmortas su daržove“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas natiurmortas su plastiškos formos daržove. 
Užduotis dviems pamokoms. 

Andrius 
Siderkevičius 

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

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

„Detalės piešinys“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiama pasirinkta detalė stambiu planu. 
Užduotis dviems pamokoms. 

Andrius 
Siderkevičius 

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

Skulptūra Antradienis 
nuo 16:00 
 

„Stop kadro animacija“  
Stop kadro principu sukuriamas animacinis filmas ar siužetas 
naudojant namų aplinkoje esančius daiktus, medžiagas ir 
priemones.  
1 savaitė „Stop Motion animation“ programėlės įdiegimas 
mobiliajame telefone arba planšetėje, susipažinimas 

Remigijus 
Sederevičius 

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



programėlės darbo aplinka ir galimybėmis. Pirmieji 
animacijos bandymai. Susipažinimas su „Stop kadro” 
animacijos tipais. 
2 savaitė Sukurti kadruotės scenarijų (Story Board), kuris 
palengvins filmo kūrimą numatant kompozicijų ekrane 
išdėstymą. Filmavimo erdvė. „Iškarpų animacija“ 
kuriama dvimatė animacija iš popieriaus. 

gmail.com 

Dailėtyra Antradienis 
nuo 17:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Kompozicija Trečiadienis Užduotis „Maišyti gyvūnų bruožai viename fantastiniame Aistė Ramūnaitė Mokiniai susisiekia su 
mokytoja per facebook 



nuo 15:00 gyvūne“. Darbas tušu arba geliniu juodu rašikliu, markeriu. 
Juoda/balta. Pavyzdžiai – mokytojos sukurtoje facebook 
grupėje KAM3000/Spaustuve/Palepeje/. 
Prisijunkite bendravimui, diskusijoms, peržiūroms. 

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

Tapyba Ketvirtadienis 
nuo 17:30 

Tema „Aš“. Google įveskite žodį „autoportretas“” ir pažiūrė-
kite, kaip tapytojai save tapė naudodamiesi veidrodžiu. Dabar 
jūs galite naudoti  ir foto savo telefonuose arba sukurkite 
fantaziją: kaip jus save įsivaizduojate? kadangi Karina Š. man 
anksčiau jau atsiuntė savo darbą, tai šią savaitę jai siūlau 
nutapyti vaizdą per savo kambario langą. 
 

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 
 

10 C 
 
 
 

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

„Detalės piešinys“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiama pasirinkta detalė stambiu planu. 
Užduotis dviems pamokoms. 

Andrius 
Siderkevičius 

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

Skulptūra Antradienis 
nuo 16:00 
 

Pirmoji savaitė: 
„Žmogaus figūra“. 
Naudojant medinius iešmukus, izoliaciją ar lipnią juostą, 
konstruojame žmogaus figūrą, siluetą jungiant kūno dalis, 
ieškome įvairių judesių ir pozicijų. Atskiras kūno dalis galima 
nuspalvint skirtingomis spalvomis. Pavyzdžių ieškoti google 
svetainėje „žmogaus kūno proporcijos“. 
Antroji/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. „Mitologiniai dievai“. 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.) 
3. „Garsai“. Iš įvairiausių medžiagų sukurti kabančius 
objektus (sagos, plast. šiaudeliai, plast. maišeliai, popierius, 

Aida 
Ragauskienė 

Darbų nuotraukas siųskite 
arba konsultacijai rašykite 
mokytojai: 
 a.ragauskiene@gmail.com 
 
 
 
 
ZOOM pamokų 
prisijungimai išsiunčiami 
el.dienynu. 
 



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 Antradienis 
nuo 17:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas ant 
lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, kuriuos 
sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš mūsų pamokų). 
Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: istoriniai faktai, meno 
kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno kūrinių ypatybės. Tuos 5 
dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) apibūdinti (pvz. parašyti, kuo 
jie būdingi Romanikai ir kodėl jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 
Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 

Kompozicija Trečiadienis 
nuo 17:30 

1 savaitė. 
Plakatas karantino tematika. 
Įkvėpti dailininko Stasio Eidrigevičiaus. Priemonės, 
medžiagos įvairios, gali būti video (užsklanda), foto, 
fotokoliažas. Naudojamos turimos priemonės ir galimybės. 

Audrė 
Šarauskienė 

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



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

Tapyba Ketvirtadienis 
nuo 17:30 

1 Savaitė. „Peizažo etiudas pro langą“, šviesos ir šešelio 
spalva, pirmam plane – daiktas ant palangės, antras planas – 
peizažo fragmentas. 
A2, A3, popieriaus lapas, guašas, akvarelė. 
 
2 savaitė. „Portretas  aiškiame apšvietime“. Šeimos narių 
portretų etiudai. (guašas, akvarelė, A3, A2 pop. formate) 

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 
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Baigia
moji 
klasė 

 

Kompozicija Pirmadienis 
nuo 15:00 

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

Dailėtyra Antradienis 
nuo 16:00 

I savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten 
susirasti Romaniką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, kuriuos 
mokėmės mokykloje) 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/6_romanika/romanika.htm 
Atsidarius puslapį perskaityti visą medžiagą apie šį pirmąjį 
Vakarų Europos stilių.  
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus iliustracijas 
ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie Romaniką, 
kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Romanikai ir kodėl 
jums patiko). 
 
II savaitės užduotis: Naudotis mokomąja programa Ars 2. 
Ten susirasti Gotiką. (Pirmiausiai kartosimės viduramžius, 
kuriuos mokėmės mokykloje). 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/7_gotika/gotika.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius straipsnelį ir peržiūrėjus 
iliustracijas ant lapo surašyti 5 jums įdomius punktus apie 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
savaitės eigoje siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.05.11 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 
vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo atlikimas bus vertina-
mas pažymiu. 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com 
iki 2020.05.18 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo 



Gotiką, kuriuos sužinojote iš straipsnio (o gal dar prisimenate 
ir iš mūsų pamokų). Tie 5 dalykai gali būti patys įvairiausi: 
istoriniai faktai, meno kūriniai (pastatai, dailės darbai), meno 
kūrinių ypatybės. Tuos 5 dalykus labai trumpai (2–3 sakiniais) 
apibūdinti (pvz. parašyti, kuo jie būdingi Gotikai ir kodėl jums 
patiko). 

vardą, pavardę ir klasę). 
 

Skulptūra Antradienis 
nuo 17:35 

Pirma savaitė. 
„Reljefas iš tekstilės“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
kuriami reljefiniai koliažai iš drabužių ir kitų namie esančių 
daiktų. 
Antra savaitė. 
Tema „Abstrakti skulptūra“. Pavyzdžiai ir paaiškinimai 
išsiųstas el. dienynu ir el.paštu. 

Andrius 
Siderkevičius 

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

Tapyba Trečiadienis 
nuo 18:00 

PEIZAŽAS koliažo technikoje. 
Naudojant turimus dažus ir pagalbines medžiagas (klijai, 
žirklės ir pan.) sukurti abstrakčią kompoziciją. Medžiaga 
koliažui gali būti įvairūs žurnalai, laikraščiai, skiautės ir t.t. 
Pagrindas darbui gali būti drobė ant porėmio, kartonas ir 
panašios medžiagos. 
• Pavyzdys kaip tai atlikti atsiųstas el.dienynu. 
Youtube nuorodoje rasite videoklipą, kurį ves dailininkas apie 
koliažo technika kūriamą PEIZAŽINĘ kompoziciją. 
Ši užduotis skirta dviejų užsiėmimų laikotarpiui. 

Collage Artist - Giles Davies [Space! Short] 

Eimutis 
Markūnas 

Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA   

Piešimas Ketvirtadienis 
nuo 18:30 

„Blizgantis daiktas“	
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir paaiškinimas, 
piešiamas pasirinktas blizgus, atspindintis šviesą objektas, 
arba kompozicija su tokiu objektu.	
Užduotis dviems pamokoms.  

Andrius 
Siderkevičius 

Užduočių išsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis, darbų 
atsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis arba 
andrius.siderkevicius@gmail.com 
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Kompozicija Pirmadienis 
nuo 17:35 

Užduotis „Šešėlių teatras“. Figūros pjaustomos iš tetrapakų, 
kartono, kitų pakuočių. Baigtos figūros tvirtinamos prie 
pagaliukų. 

Aistė Ramūnaitė Susisiekti su mokytoja per 
facebook paskyrą: 
@Aiste Ramunaite, 
per uždarą facebook grupę: 
KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 



Piešimas 
 

Trečiadienis 
nuo 17:35 

1 savaitė 
MIŠKAS. Improvizuotas miško įvaizdis, perteikiant 
kompozicinę–plastinę objekto struktūrą. Priemonės: pastelė, 
anglis, tušas ir kt. 
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 

PEIZAŽAS koliažo technikoje. 
Naudojant turimus dažus ir pagalbines medžiagas (klijai, 
žirklės ir pan.) sukurti abstrakčią kompoziciją. Medžiaga 
koliažui gali būti įvairūs žurnalai, laikraščiai, skiautės ir t.t. 
Pagrindas darbui gali būti drobė ant porėmio, kartonas ir 
panašios medžiagos. 
• Pavyzdys kaip tai atlikti atsiųstas el.dienynu. 
Youtube nuorodoje rasite videoklipą, kurį ves dailininkas apie 
koliažo technika kūriamą PEIZAŽINĘ kompoziciją. 
Ši užduotis skirta dviejų užsiėmimų laikotarpiui. 

Collage Artist - Giles Davies [Space! Short] 

Eimutis 
Markūnas 

Mokiniai jungiasi į 
facebook grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA   

2AV 
visi 

suaugu
sieji 

viejoje 
grupėje 

Tapyba Antradienis 
nuo 17:00 

1 Užduotis: Augalas/erdvė. Rekomenduojams kūrybos 
aplinka – Ąžuolyno parkas. Priemonės pasirenkamos laisvai. 
 
2 Užduotis: Natiurmortas po Medžiu. 
Remiantis Impresionizmu (K. Mone, O. Renuaras, K. Pisaro). 

Aistė Ramūnaitė Susisiekti su mokytoja per 
facebook paskyrą: 
@Aiste Ramunaite, 
per uždarą facebook grupę: 
KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 

Piešimas Trečiadienis 
nuo 17:35 

Užduotis pateikta grupėje. Aistė Ramūnaitė Susisiekti su mokytoja per 
facebook paskyrą: 
@Aiste Ramunaite, 
per uždarą facebook grupę: 
KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 

 

 


