
TVARKARAŠTIS 2020 M. BIRŽELIO MĖN. MIŠRIAM UGDYMOSI PROCESUI 

 

 
Klasė 

 
Dalykas 

 
Pamokos 

laikas 

 
Nuotolinio mokymosi užduotis ir jos paaiškinimas / 

Reikalingos priemonės kontaktinei pamokai / 

Svarbios pastabos apie pamoką 

 
Mokytojas 

Mokytojo kontaktai / 
nuorodos, kur vyks 

nuotolinės ir kontaktinės  
pamokos 

 

M1 Plastinė raiška Ketvirtadienis 
17:30 

1 tema: mažieji architektai, piešinys laisvai pasirinktomis 
plastinės raiškos priemonėmis „Namelis medyje“. 
2 tema: piešinys ant dviejų spalvų popieriaus „Diena-naktis“. 

Ieva 
Siderkevičienė 

220 auditorija 
siderkeviciene@yahoo.com 

 
Erdvinė raiška Penktadienis 

16:00 
Nuotolinės užduotys – el.dienyne (pamokos tema ir 
namų darbai). 

Herbertas 
Manomaitis 

111 auditorija 
herbertasmanomaitis@yahoo.com 

M2 Plastinė raiška Ketvirtadienis 
17:30 

1 tema: mažieji architektai, piešinys laisvai 
pasirinktomis plastinės raiškos priemonėmis „Namelis 
medyje“. 
2 tema: piešinys ant dviejų spalvų popieriaus „Diena-naktis“. 

Ieva 
Siderkevičienė 

220 auditorija 
siderkeviciene@yahoo.com 

 

Erdvinė raiška Penktadienis 
16:00 

Nuotolinės užduotys – el.dienyne (pamokos tema ir 
namų darbai). 

Herbertas 
Manomaitis 

111 auditorija 
herbertasmanomaitis@yahoo.com 

1A Plastinė raiška Trečiadienis 
Nuotolinis 

1 tema: piešinys remiantis Ch. Miro tapybos darbais. 
Ryškus piešinio kontūravimas, grynos spalvos, 
geometrinės figūros. 
2 tema: piešiame Santakos parke prie Kauno pilies. 

Ieva 
Siderkevičienė 
 

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

Erdvinė raiška Penktadienis 
14:15 

Nuotolinės užduotys – el.dienyne (pamokos tema ir 
namų darbai). 

Herbertas 
Manomaitis 

111 audotorija 
herbertasmanomaitis@yahoo.com 

1B Plastinė raiška Ketvirtadienis 
16:00 

1 tema: piešinys remiantis Ch. Miro tapybos darbais. 
Ryškus piešinio kontūravimas, grynos spalvos, 
geometrinės figūros. 
2 tema: piešiame Santakos parke prie Kauno pilies. 

Ieva 
Siderkevičienė 

 220 auditorija 
siderkeviciene@yahoo.com 

 

Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 

Tema „Muzikinis instrumentas kitaip“. Pagalvokite, į 
ką jums panašus instrumentas (pavyzdžiui gitara panaši, 
gal, į mergaitę, saksofonas - į jūrų arkliuką, žirafą, 
sugalvotą gyvūną ir pan.). Tokį sugyvintą instrumentą ir 
nupieškite. Po to lipdysime. 

Aida Ragauskienė Darbelių nuotraukas 
siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
ZOOM pamokos kvietimai išsiųsti 



el.dienyno žinutėmis. 

1C Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 
14:15 

„Kauno mitinis žvėris“ 
Sukurti savitą Kauno Žvėries pavidalą remiantis 
Didžiosios Kauno Žvėries pasakų knygos ištraukomis 
arba kuriant  savo pasaką, legendą ir istoriją apie Kauno 
Žvėrį.  
1 savaitė „Personažo kūrimas“, išraiškos būdo paieška. 
2 savaitė Sukurti iliustracijas Kauno Žvėries pasakų 
knygai, fotografuojant Mitinį žvėrį įvairiose situacijose 
pagal pateiktas  Žvėries gyvenimo ištraukas. 

Remigijus 
Sederevičius 

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

Plastinė raiška Ketvirtadienis 
16:00 

1 savaitės tema: piešinys remiantis Ch. Miro tapybos 
darbais. Ryškus piešinio kontūravimas, grynos spalvos, 
geometrinės figūros. 
2 savaitės tema: piešiame Santakos parke prie Kauno 
pilies. 

Ieva 
Siderkevičienė 

220 auditorija 
siderkeviciene@yahoo.com 

 

2A Plastinė raiška Antradienis 
16:00 
 

1 „Vandenyno gelmėse“. Darbelį kuriame gratažo 
technika. Fono pasiruošimas. 
Bendras projektas „Vasaros spalvos“. Mišri technika. 
2 „Vandenyno gelmėse“. Darbelį kuriame grotažo 
technika. Pagrindo pasiruošimas ir eskizų kūrimas. 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

 
206 auditorija 

 

Erdvinė raiška Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

Tema „Muzikinis instrumentas kitaip“. Pagalvokite, į 
ką jums panašus instrumentas (pavyzdžiui gitara panaši, 
gal, į mergaitę, saksofonas - į jūrų arkliuką, žirafą, 
sugalvotą gyvūną ir pan.). Tokį sugyvintą instrumentą ir 
nupieškite. Po to lipdysime. 

Aida Ragauskienė Darbelių nuotraukas 
siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
ZOOM pamokos kvietimai išsiųsti 
el.dienyno žinutėmis. 

2B Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 
14:15 

„Kauno mitinis žvėris“ 
Sukurti savitą Kauno Žvėries pavidalą remiantis 
Didžiosios Kauno Žvėries pasakų knygos ištraukomis 
arba kuriant  savo pasaką, legendą ir istoriją apie Kauno 
Žvėrį.  
1 savaitė „Personažo kūrimas“, išraiškos būdo paieška. 
2 savaitė Sukurti iliustracijas Kauno Žvėries pasakų 
knygai, fotografuojant Mitinį žvėrį įvairiose situacijose 
pagal pateiktas  Žvėries gyvenimo ištraukas. 

Remigijus 
Sederevičius 

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



Plastinė raiška Antradienis 
16:00 
 

1 „Vandenyno gelmėse“. Darbelį kuriame gratažo 
technika. Fono pasiruošimas. 
Bendras projektas „Vasaros spalvos“. Mišri technika. 
2 „Vandenyno gelmėse“. Darbelį kuriame gratažo 
technika. Pagrindo pasiruošimas ir eskizų kūrimas. 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 
 

 
206 auditorija 

2C Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 

Ilgalaikė tema dviems pamokoms „Ant tiltelio“. 
Nulipdyti iš turimų medžiagų (molio, plastilino, 
modelino) tiltelį. Ant jo ir po juo komponuoti žmones, 
gyvūnus, vandenį. 

Herbertas 
Manomaitis 

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

Plastinė raiška Ketvirtadienis
14:15 

1 „Vandenyno gelmėse“. Darbelį kuriame gratažo 
technika. Fono pasiruošimas. 
Bendras projektas „Vasaros spalvos“. Mišri technika. 
2 „Vandenyno gelmėse“. Darbelį kuriame gratažo 
technika. Pagrindo pasiruošimas ir eskizų kūrimas. 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

 
206 auditorija 

 

2D Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 
14:15 

„Kauno mitinis žvėris“ 
Sukurti savitą Kauno Žvėries pavidalą remiantis 
Didžiosios Kauno Žvėries pasakų knygos ištraukomis 
arba kuriant  savo pasaką, legendą ir istoriją apie Kauno 
Žvėrį.  
1 savaitė „Personažo kūrimas“, išraiškos būdo paieška. 
2 savaitė Sukurti iliustracijas Kauno Žvėries pasakų 
knygai, fotografuojant Mitinį žvėrį įvairiose situacijose 
pagal pateiktas  Žvėries gyvenimo ištraukas. 
 

Remigijus 
Sederevičius 

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

Plastinė raiška Ketvirtadienis 
14:15 
 

1 „Vandenyno gelmėse“. Darbelį kuriame gratažo 
technika. Fono pasiruošimas. 
Bendras projektas „Vasaros spalvos“. Mišri technika. 
2 „Vandenyno gelmėse“. Darbelį kuriame gratažo 
technika. Pagrindo pasiruošimas ir eskizų kūrimas. 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

 
206 auditorija 

 

3A Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 

Ilgalaikė tema dviems pamokoms „Ant tiltelio“. 
Nulipdyti iš turimų medžiagų (molio, plastilino, 
modelino) tiltelį. Ant jo ir po juo komponuoti žmones, 
gyvūnus, vandenį. 

Herbertas 
Manomaitis 

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

Plastinė raiška Antradienis 
14:15 
 

1 Projektas „Žuvys“. Kursime erdvinį vitražą. Eskizų 
kūrimas. Atskirų detalių iškirpimas, išpjaustymas. 
Bendras projektas „Vasaros spalvos“. Mišri technika. 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

 
206 auditorija 

 



 

3B Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 

Tema „Muzikinis instrumentas kitaip“. Pagalvokite, į 
ką jums panašus instrumentas (pavyzdžiui gitara panaši, 
gal, į mergaitę, saksofonas - į jūrų arkliuką, žirafą, 
sugalvotą gyvūną ir pan.). Tokį sugyvintą instrumentą ir 
nupieškite. Po to lipdysime. 

Aida Ragauskienė Darbelių nuotraukas 
siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
ZOOM pamokos kvietimai išsiųsti 
el.dienyno žinutėmis. 

Plastinė raiška Antradienis 
14:15 
 

Projektas „Žuvys“. Kursime erdvinį vitražą. Eskizų 
kūrimas. Atskirų detalių iškirpimas, išpjaustymas. 
Bendras projektas „Vasaros spalvos“. Mišri technika. 
Projektas „Žuvys“. Kuriame erdvinį vitražą. Atskirų 
detalių išpjaustymas, dekoravimas. Vitražinės plėvelės 
klijavimas. Visumos sujungimas. 

Domantė 
Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 
 

 
206 auditorija 

 

3C Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 
14:15 

„Kauno mitinis žvėris“ 
Sukurti savitą Kauno Žvėries pavidalą remiantis Didžio-
sios Kauno Žvėries pasakų knygos ištraukomis arba 
kuriant  savo pasaką, legendą ir istoriją apie Kauno 
Žvėrį.  
1 savaitė Sukuriamas arba pasirenkamas pasakojimas 
apie Kauno Žvėrį ir sukuriamas jo personažas.  
2 savaitė Pagrindinis personažas ir scenografija fotose-
sijai pagal pasirinktą istorijos apie Kauno Žvėrį 
scenarijų. Sukurti iliustracijas Kauno Žvėries pasakų 
knygai. 

Remigijus 
Sederevičius 

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

Plastinė raiška Antradienis 
15:00 

1 savaitės tema: piešinys remiantis Ch. Miro tapybos 
darbais. Ryškus piešinio kontūravimas, grynos spalvos, 
geometrinės figūros. 
2 savaitės tema: piešiame Santakos parke prie Kauno 
pilies. 

Ieva 
Siderkevičienė 

220 auditorija 
siderkeviciene@yahoo.com 

3D Erdvinė raiška Pirmadienis 
14:15 

 Aida Ragauskienė 110 auditorija 
a.ragauskiene@gmail.com 

Plastinė raiška Antradienis 
15:00 

1 savaitės tema: piešinys remiantis Ch. Miro tapybos 
darbais. Ryškus piešinio kontūravimas, grynos spalvos, 
geometrinės figūros. 
2 savaitės tema: piešiame Santakos parke prie Kauno 

Ieva 
Siderkevičienė 

220 auditorija 
siderkeviciene@yahoo.com 

 



pilies. 

3E Plastinė raiška Antradienis 
16:30 

1 savaitės tema: piešinys remiantis Ch. Miro tapybos 
darbais. Ryškus piešinio kontūravimas, grynos spalvos, 
geometrinės figūros. 
2 savaitės tema: piešiame Santakos parke prie Kauno 
pilies. 

Ieva 
Siderkevičienė 

220 auditorija 
siderkeviciene@yahoo.com 

Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 
14:15 

„Kauno mitinis žvėris“ 
Sukurti savitą Kauno Žvėries pavidalą remiantis 
Didžiosios Kauno Žvėries pasakų knygos ištraukomis 
arba kuriant  savo pasaką, legendą ir istoriją apie Kauno 
Žvėrį.  
1 savaitė Sukuriamas arba pasirenkamas pasakojimas 
apie Kauno Žvėrį ir sukuriamas jo personažas .  
2 savaitė Pagrindinis personažas ir scenografija 
fotosesijai pagal pasirinktą istorijos apie Kauno Žvėrį 
scenarijų. Sukurti iliustracijas Kauno Žvėries pasakų 
knygai. 

Remigijus 
Sederevičius 

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

4A Erdvinė raiška Pirmadienis 
14:15 

 Aida Ragauskienė 110 auditorija 
a.ragauskiene@gmail.com 

Plastinė raiška Ketvirtadienis 
16:00 

1 savaitė 
Projektas „Žuvys“. Kursime erdvinį vitražą. Eskizų 
kūrimas. Atskirų detalių iškirpimas, išpjaustymas.  
Bendras projektas „Vasaros spalvos“. Mišri technika. 
2 savaitė 
Projektas „Žuvys“. Kuriame erdvinį vitražą. Atskirų 
detalių išpjaustymas, dekoravimas. Vitražinės plėvelės 
klijavimas. Visumos sujungimas. 

Šarakauskaitė-
Ivanauskienė 

 
206 auditorija 

4B Erdvinė raiška 
 

Pirmadienis 
Nuotolinis 
 

1 savaitė / „Portretas iš drabužių " 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir 
paaiškinimas, kuriami veidai iš rūbų. 
2 savaitė / „Picasso skulptūra“  
Kuriamos skulptūros P.Picasso stilistika. Peržiūrimi el. 
dienyne pateikti pavyzdžiai ir temos bei atlikimo 
paaiškinimas. 

Andrius 
Siderkevičius 

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



Plastinė raiška Antradienis 
15:00 

Kompozicijos, remiantis gamtoje rastų elementų stebė-
jimu, piešimu, įkomponavimu lape. Kompozicijas pratę-
siame savo nuožiūra. Priemonės: pieštukas, akvarelė. 

 
Gvidas Latakas 

 
216 auditorija 

Trečiadienis 
Tiems, kas 
rinkosi tik 
Nuotolinį 

Tema „Vasaros natiurmortas“. Pasirenkame keletą 
daiktų iš namų aplinkos ir kokias nors gėles (gali būti 
pienės iš pievos, žydinti alyvos šakelė ar žaliuojantis 
augalas vazonėlyje). Sudėliojame natiurmortą. Pradžioje 
piešiame su pieštuku, vėliau, prieš tapant su spalvomis, 
popierių sudrėkiname su vandeniu ir bandome sulieti 
spalvas tarpusavyje. Spalviname akvarele arba skystu 
guašu, stengiamės atkartoti matomas spalvas, jų 
atspalvius, drąsiai maišome spalvas tarpusavyje.  
1 pamoka –užduoties aptarimas, pavyzdžiai, natiurmorto 
sudėliojimas, individualus darbas, piešimas pieštuku.  
2 pamoka – tapymas akvareliniais dažais, detalių 
akcentavimas. Komentarai, darbo aptarimas. 
2 Tema „Formos grafinis užpildymas“, grafikos 
užduotis. Pirmiausia laisvai nusipiešiame kokio nors 
daikto formą, ją komponuojame visame lape. Vėliau ją 
užpildome pasirenkamu grafiniu piešiniu. Galima 
panaudoti augalinį motyvą, geometrines formas ar kt. 
Vėliau, tobulinant bendrą kompoziciją, pripiešiame 
detalių, jei reikia - paspalviname plotelius arba grafiškai 
įvedame dar vieną spalvą. Atlikimo priemonės 
pieštukai, geliniai rašikliai, tušinukai. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, supažindinimas su 
atlikimo priemonėmis, individualus darbas.  
2 pamoka – užduoties grafinis- kompozicinis  
sprendimas, detalių pripiešimas, darbų pabaigimas, 
darbų aptarimas. 

Laima 
Giedraitienė 

ZOOM pamokos prisijungimo 
kodas atsiųstas el.dienyno žinute 
mokinių tėvams. 
ZOOM meeting  
2020.06.03 15:00      
2020.06.10 15:00 
Užduočių išsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis, darbų atsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis arba 
laima.giedraitiene@gmail.com 

4C Erdvinė raiška Pirmadienis 
16:00 

 Aida Ragauskienė 110 auditorija 
a.ragauskiene@gmail.com 

 
 Ketvirtadienis 

14:15 
 
 

Kompozicijos, remiantis gamtoje rastų elementų stebė-
jimu, piešimu, įkomponavimu lape. Kompozicijas pratę-
siame savo nuožiūra. Priemonės: pieštukas, akvarelė. 
 

Gvidas Latakas 216 auditorija 



Trečiadienis 
Tiems, kas 
rinkosi tik 
Nuotolinį 

1 Tema „Vasaros natiurmortas“. Pasirenkame keletą 
daiktų iš namų aplinkos ir kokias nors gėles (gali būti 
pienės iš pievos, žydinti alyvos šakelė ar žaliuojantis 
augalas vazonėlyje). Sudėliojame natiurmortą. Pradžioje 
piešiame su pieštuku, vėliau, prieš tapant su spalvomis, 
popierių sudrėkiname su vandeniu ir bandome sulieti 
spalvas tarpusavyje. Spalviname akvarele arba skystu 
guašu, stengiamės atkartoti matomas spalvas, jų atspalvius, 
drąsiai maišome spalvas tarpusavyje.  
1 pamoka –užduoties aptarimas, pavyzdžiai, natiurmorto 
sudėliojimas, individualus darbas, piešimas pieštuku.  
2 pamoka – tapymas akvareliniais dažais, detalių 
akcentavimas. Komentarai, darbo aptarimas. 
2 Tema „Formos grafinis užpildymas“, grafikos 
užduotis. Pirmiausia laisvai nusipiešiame kokio nors 
daikto formą, ją komponuojame visame lape. Vėliau ją 
užpildome pasirenkamu grafiniu piešiniu. Galima 
panaudoti augalinį motyvą, geometrines formas ar kt. 
Vėliau, tobulinant bendrą kompoziciją, pripiešiame 
detalių, jei reikia - paspalviname plotelius arba grafiškai 
įvedame dar vieną spalvą. Atlikimo priemonės pieštukai, 
geliniai rašikliai, tušinukai. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, supažindinimas su 
atlikimo priemonėmis, individualus darbas.  
2 pamoka – užduoties grafinis- kompozicinis  sprendimas, 
detalių pripiešimas, darbų pabaigimas, darbų aptarimas. 

Laima 
Giedraitienė 

ZOOM pamokos prisijungimo 
kodas atsiųstas el.dienyno žinute 
mokinių tėvams. 
ZOOM meeting  
2020.06.03 15:00      
2020.06.10 15:00 
Užduočių išsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis, darbų atsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis arba 
laima.giedraitiene@gmail.com 

4D Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 
14:15 

„Kauno mitinis žvėris“ 
Sukurti savitą Kauno Žvėries pavidalą remiantis 
Didžiosios Kauno Žvėries pasakų knygos ištraukomis 
arba kuriant  savo pasaką, legendą ir istoriją apie Kauno 
Žvėrį.  
1 savaitė Sukuriamas arba pasirenkamas pasakojimas 
apie Kauno Žvėrį ir sukuriamas jo personažas .  
2 savaitė Pagrindinis personažas ir scenografija 
fotosesijai pagal pasirinktą istorijos apie Kauno Žvėrį 
scenarijų. Sukurti iliustracijas Kauno Žvėries pasakų 
knygai. 

Remigijus 
Sederevičius 

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



Plastinė raiška Ketvirtadienis 
14:15 
 

Kompozicijos, remiantis gamtoje rastų elementų stebė-
jimu, piešimu, įkomponavimu lape. Kompozicijas pratę-
siame savo nuožiūra. Priemonės: pieštukas, akvarelė. 

Gvidas Latakas 216 auditorija 

4E Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 

Ilgalaikė tema dviems pamokoms „Ant tiltelio“. 
Nulipdyti iš turimų medžiagų (molio, plastilino, modelino) 
tiltelį. Ant jo ir po juo komponuoti žmones, gyvūnus, 
vandenį. 

Herbertas 
Manomaitis 

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

Plastinė raiška Ketvirtadienis 
16:00 

Kompozicijos, remiantis gamtoje rastų elementų stebė-
jimu, piešimu, įkomponavimu lape. Kompozicijas pratę-
siame savo nuožiūra. Priemonės: pieštukas, akvarelė. 

Gvidas Latakas 216 auditorija 

4F Erdvinė raiška 
 

Pirmadienis 
Nuotolinis 
 

1 savaitė „Portretas iš drabužių " 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir 
paaiškinimas, kuriami veidai iš rūbų. 
2 savaitė "Picasso skulptūra"  
Kuriamos skulptūros P.Picasso stilistika. Peržiūrimi el. 
dienyne pateikti pavyzdžiai ir temos bei atlikimo 
paaiškinimas. 

Andrius 
Siderkevičius 

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

 Ketvirtadienis 
16:00 
 

Kompozicijos, remiantis gamtoje rastų elementų stebė-
jimu, piešimu, įkomponavimu lape. Kompozicijas pratę-
siame savo nuožiūra. Priemonės: pieštukas, akvarelė. 

 
Gvidas Latakas 

 
216 auditorija 

4G Plastinė raiška Penktadienis 
Nuotolinis 

Tema „Vasaros natiurmortas“. Pasirenkame keletą 
daiktų iš namų aplinkos ir kokias nors gėles (gali būti 
pienės iš pievos, žydinti alyvos šakelė ar žaliuojantis 
augalas vazonėlyje). Sudėliojame natiurmortą. Pradžioje 
piešiame su pieštuku, vėliau, prieš tapant su spalvomis, 
popierių sudrėkiname su vandeniu ir bandome sulieti 
spalvas tarpusavyje. Spalviname akvarele arba skystu 
guašu, stengiamės atkartoti matomas spalvas, jų 
atspalvius, drąsiai maišome spalvas tarpusavyje.  
1 pamoka –užduoties aptarimas, pavyzdžiai, natiurmorto 
sudėliojimas, individualus darbas, piešimas pieštuku.  
2 pamoka – tapymas akvareliniais dažais, detalių 
akcentavimas. Komentarai, darbo aptarimas. 
2 Tema „Formos grafinis užpildymas“, grafikos 
užduotis. Pirmiausia laisvai nusipiešiame kokio nors 
daikto formą, ją komponuojame visame lape. Vėliau ją 

Laima 
Giedraitienė 
 
Jurgita Delonaitė-
Meškienė 

ZOOM pamokos prisijungimo 
kodas atsiųstas el.dienyno žinute 
mokinių tėvams. 
 
ZOOM meeting  
2020.06.05 15.00 
2020.06.12 15.00 
 
 
Užduočių išsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis, darbų atsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis arba 
laima.giedraitiene@gmail.com 



užpildome pasirenkamu grafiniu piešiniu. Galima 
panaudoti augalinį motyvą, geometrines formas ar kt. 
Vėliau, tobulinant bendrą kompoziciją, pripiešiame 
detalių, jei reikia - paspalviname plotelius arba grafiškai 
įvedame dar vieną spalvą. Atlikimo priemonės 
pieštukai, geliniai rašikliai, tušinukai. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, supažindinimas su 
atlikimo priemonėmis, individualus darbas.  
2 pamoka – užduoties grafinis- kompozicinis  
sprendimas, detalių pripiešimas, darbų pabaigimas, 
darbų aptarimas. 

Erdvinė raiška Trečiadienis 
14:15 

 Aida Ragauskienė 110 auditorija 
a.ragauskiene@gmail.com 

5A Erdvinė raiška Trečiadienis 
14:15 

Nuotolinės užduotys – el.dienyne (pamokos tema ir 
namų darbai). 

Herbertas 
Manomaitis 

111 audotorija 
herbertasmanomaitis@yahoo.com 

Plastinė raiška Penktadienis 
Nuotolinis 

Tema „Vasaros natiurmortas“. Pasirenkame keletą 
daiktų iš namų aplinkos ir kokias nors gėles (gali būti 
pienės iš pievos, žydinti alyvos šakelė ar žaliuojantis 
augalas vazonėlyje). Sudėliojame natiurmortą. Pradžioje 
piešiame su pieštuku, vėliau, prieš tapant su spalvomis, 
popierių sudrėkiname su vandeniu ir bandome sulieti 
spalvas tarpusavyje. Spalviname akvarele arba skystu 
guašu, stengiamės atkartoti matomas spalvas, jų 
atspalvius, drąsiai maišome spalvas tarpusavyje.  
1 pamoka – užduoties aptarimas, pavyzdžiai, 
natiurmorto sudėliojimas, individualus darbas, piešimas 
pieštuku.  
2 pamoka – tapymas akvareliniais dažais, detalių 
akcentavimas. Komentarai, darbo aptarimas. 
2 Tema „Formos grafinis užpildymas“, grafikos 
užduotis. Pirmiausia laisvai nusipiešiame kokio nors 
daikto formą, ją komponuojame visame lape. Vėliau ją 
užpildome pasirenkamu grafiniu piešiniu. Galima 
panaudoti augalinį motyvą, geometrines formas ar kt. 
Vėliau, tobulinant bendrą kompoziciją, pripiešiame 
detalių, jei reikia - paspalviname plotelius arba grafiškai 

Laima 
Giedraitienė 

ZOOM pamokos prisijungimo 
kodas atsiųstas el.dienyno žinute 
mokinių tėvams. 
 
ZOOM meeting  
2020.06.05 15.00 
2020.06.12 15.00 
 
 
Užduočių išsiuntimas el.dienyno 
žinutėmis, darbų atsiuntimas 
el.dienyno žinutėmis arba 
laima.giedraitiene@gmail.com 



įvedame dar vieną spalvą. Atlikimo priemonės 
pieštukai, geliniai rašikliai, tušinukai. 
1 pamoka – užduoties aptarimas, supažindinimas su 
atlikimo priemonėmis, individualus darbas.  
2 pamoka – užduoties grafinis- kompozicinis  
sprendimas, detalių pripiešimas, darbų pabaigimas, 
darbų aptarimas. 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

5B Erdvinė raiška Antradienis 
Nuotolinis 

Tema „Garsai“. Erdvinė kompozicija. Iš įvairiausių 
medžiagų sukurti kabančius objektus (sagos, plast. 
šiaudeliai, plast. maišeliai, popierius, kartonas, vata, 

Aida Ragauskienė Darbų nuotraukas siųsti mokytojai 
el. paštu:a.ragauskiene@gmail.com 
ZOOM pamokos kvietimai išsiųsti 
el.dienyno žinutėmis. 



medžiagų skiautės, plunksnos, mediniai iešmeliai, 
krapštukai, degtukai, stiklainių dangteliai, varžteliai, 
vinys ir tt) ir išgauti tam tikrus garsus, sugalvoti 
pavadinimą (tyla, šnabždesys, šnaresys, triukšmas, 
harmonija ir pan).  Kai prisijungsite, parodysiu, kaip 
pasidaryti laikiklį, prie kurio bus rišami kabinami 
daiktai. 

Plastinė raiška Ketvirtadienis 
14:15 
 

Nuotolinė užduotis: nupiešti savo mėgstamiausią 
vasa-ros uogą. Priemonės ir technika laisvai 
pasirenkamos. Piešinio nuotrauką siųsti mokytojai: 
donata.butkute@gmail.com 

Donata 
Sadauskienė 

 
215 auditorija 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 



Renesanso kūrinių. 
	

5C Plastinė raiška Trečiadienis 
Nuotolinis  

1 tema: ,,Laisva tema“.	
Atlikimo technika: pasirenkama asmeniškai, t.y. 
piešimas, tapyba, koliažas ir t.t.  Priemonės: laisvai 
pasirenkamos. Užduotis:  nupiešti, nulipdyti, priklijuoti 
ir t.t. ką norite J 
2 tema: ,,Mes įveiksim virusą!“. 	
Atlikimo technika: laisvai pasirenkama. Priemonės: 
laisvai pasirenkamos. Užduotis: 1. Popieriaus lape 
pavaizduokite koronavirusą ir sukurkite, nupieškite 
vaistus nuo jo (gali būti tabletės, skysti vaistai, skiepai ir 
t.t.). 3. Užrašykite savo sugalvotą vaistų pavadinimą. 4. 
Parašykite kaip juos turėtume naudoti, kad būtume 
sveiki J 
3 savaitės tema: ,,Virtuali ekskursija po Europos parką“. 	
 Atlikimo technika: laisvas pasirinkimas.		Priemonės: 
laisvai pasirenkamos. Užduotis: 1. Peržiūrėkite nuorodą:  
https://www.muziejai.lt/lobiai/katalogas.asp?paroda=14
&muziejus=705 
2. Išsirinkite vieną jums labiausiai patikusią skulptūrą. 
3. Nupieškite išsirinktą skulptūrą popieriaus lape. 4. 
Nupieškite tai, ko, jūsų manymu, skulptūrai trūksta: 
spalvų, detalių,  šalia vaikščiojančių katinų J ir t.t.  
4 savaitės tema: ,,Piešiu muziką“. 
Atlikimo technika ir priemonės: laisvai pasirenkamos.	
Užduotis: 1. Išsirinkite sau patinkančią muziką. 2. Klau-
sydamiesi muzikos pieškite ją: kai ji greita – pieškite greitai, 
kai ji lėta – lėtai, kai ji nutyla – sustokite. 3. Muzikai 
pasibaigus, baikite piešti. Jei norisi, galite kažką pripiešti. 4. 
Siųsdami darbus, parašykite kokia tai daina ar muzika. 

Donata 
Sadauskienė 

Užduoties pateikimas, 
konsultavimas, aptarimas per 
ZOOM pamokass: birželio 3 d., 
10 d. ir 17 d. nuo 16 val. 
Prisijungimo kodas ar nuoroda bus 
atsiųsti el.dienyno žinute. 
Atlikti darbai siunčiami: 
donata.butkute@gmail.com 

Erdvinė raiška Ketvirtadienis 
14:15 

„Kauno mitinis žvėris“ 
Kuriamas trimatis animuotas Kauno mitinis žvėris 
skirtas Kaunas 2022. Bendras kūrybinis projektas. 
1 savaitė Stop kadro animacijos užduoties rezultatų 
aptarimas, tolimesnės užduoties vystymosi kryptys. 
„Molio animacija“ ir molinio personažų kūrimas, 

Remigijus 
Sederevičius 

105 auditorija 
remigijus.sederevicius@gmail.com 



išraiškos būdo paieška. 
2 savaitė Kauno mitinio žvėries skulptūra, molinio 
personažų kūrimas ir scenografija. 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

5D Erdvinė raiška Pirmadienis 
Nuotolinis 
 

1 „Portretas iš drabužių“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir 
paaiškinimas, kuriami veidai iš rūbų. 
2 „Picasso skulptūra“  
Kuriamos skulptūros P.Picasso stilistika. Peržiūrimi el. 
dienyne pateikti pavyzdžiai ir temos bei atlikimo 
paaiškinimas. 

Andrius 
Siderkevičius 

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



Plastinė raiška Ketvirtadienis 
15:55 

Nuotolinė užduotis: nupiešti savo mėgstamiausią 
vasa-ros uogą. Priemonės ir technika laisvai 
pasirenkamos. Piešinio nuotrauką siųsti mokytojai: 
donata.butkute@gmail.com 

Donata 
Sadauskienė 

214 auditorija 

Dailėtyra Nuotolinis Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
Nufotografuotus atsakymus siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com	

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 

5E Erdvinė raiška Pirmadienis 
15.00 
Nuotolinis/kontaktinis 

 Aida Ragauskienė Darbelių nuotraukas siųskite  
el. paštu:a.ragauskiene@gmail.com 
ZOOM pamokos kvietimai išsiųsti 
el.dienyno žinutėmis. 

Plastinė raiška Antradienis 
16:00 
 

Užduotis mokiniams, pasirinkusiems nuotolinį 
mokymąsi: 
Penktokai tapo gėlių puokštę konkursui ,,Aplinkos 
apsauga ir sveika gyvensena" bei atlieka nepadarytą 
užduotį ,,Karalienė“. Aprašymas – el.dienyne. 
Dėmesio! Darbus galite atsiimti antradieniais nuo 
15val. 303 klasėje. 

Judita Budriūnaitė 303 audotorija 
juditabu@gmail.com 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 



Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

5F Plastinė raiška Trečiadienis 
Nuotolinis 
 

Penktokai tapo gėlių puokštę konkursui ,,Aplinkos 
apsauga ir sveika gyvensena" bei atlieka nepadarytą 
užduotį ,,Karalienė“. Aprašymas – el.dienyne. Piešinius 
atsiųsti mokytojai. 
Dėmesio! Darbus galite atsiimti antradieniais nuo 
15val. 303 klasėje. 

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

Erdvinė raiška Ketvirtadienis 
14:15 

„Kauno mitinis žvėris“ 
Kuriamas trimatis animuotas Kauno mitinis žvėris 
skirtas Kaunas 2022. Bendras kūrybinis projektas. 
1 savaitė Stop kadro animacijos užduoties rezultatų 
aptarimas, tolimesnės užduoties vystymosi kryptys. 
„Molio animacija“ ir molinio personažų kūrimas, 
išraiškos būdo paieška. 
2 savaitė Kauno mitinio žvėries skulptūra, molinio 
personažų kūrimas ir scenografija. 

Remigijus 
Sederevičius 

105 auditorija 
remigijus.sederevicius@gmail.com 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 



peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 skirtumus 
tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių Renesanso 
kūrinių.	

pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti:r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

5G Plastinė raiška Antradienis 
15:00 
 

•Užduotis mokiniams, pasirinkusiems tik nuotolinį 
mokymąsi: 
Penktokai tapo gėlių puokštę konkursui ,,Aplinkos 
apsauga ir sveika gyvensena" bei atlieka nepadarytą 
užduotį ,,Karalienė“. Aprašymas – el.dienyne. 
Dėmesio! Darbus galite atsiimti antradieniais nuo 
15val. 303 klasėje. 

Judita Budriūnaitė 303 audotorija 
juditabu@gmail.com 

Erdvinė raiška Antradienis 
Nuotolinis 
 

1 / „Portretas iš drabužių " 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir 
paaiškinimas, kuriami veidai iš rūbų. 
2 / „Picasso skulptūra“  
Kuriamos skulptūros P.Picasso stilistika. Peržiūrimi el. 
dienyne pateikti pavyzdžiai ir temos bei atlikimo 
paaiškinimas. 

Andrius 
Siderkevičius 

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



Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

6A Piešimas Pirmadienis 
15:00 

Pirma savaitė 
Natiurmortas su trimis skirtingų formų indais. 
Komponavimas lape, proporcijos, simetrija, ovalai. 
Antra savaitė 
Vijokliai mokyklos kiemelyje. Faktūros ir tonų 
perteikimas. 
• Tiems kas pasirinko nuotolinį mokslą: 
Užduotis 3-4 savaitei. Nupiešti savo portretą. Piešti su 
tušu ir teptuku. Paaiškinimus  rasite el. dienyne. 

Audronė 
Pitrinienė 

203 auditorija 
 
 
 
 
 

audrone.ona@gmail.com 
 



Kompozicija Antradienis 
16.45 
 

Mokiniams, pasirinkusiems tik nuotolinį mokymąsi: 
1. Tema – ,,Autoportretas“. Darbas pagal nuotrauką ir 
fone įdomiai įkomponuotas savo vardas. 
2. Taip pat darbas konkursui ,,Aplinkos apsauga ir 
sveika gyvensena“. 
3. Atlikti nepadarytas užduotis „Praeivio portretas“ ir 
,,Pokalbis“. Aprašymai yra įdėti el. dienyne. 
Dėmesio! Laukiu temų užbaigimo, ,,Eologinė tema". 
Darbus galite atsiimti antradieniais nuo 15val. 303 
klasėje. 

Judita Budriūnaitė 303 audotorija 
juditabu@gmail.com 

Skulptūra Pirmadienis 
17:30 
Nuotolinis 

Tema dviems pamokoms. Iš vielos išlankstyti žmogaus 
siluetą. Galima siluetą padengti siūlais, plastilinu ar 
panaudoti nereikalingas detales, varžtus ir t.t . 

Herbertas 
Manomaitis 

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

Tapyba Antradienis  
15:00 
Nuotolinis 

Dirbsime 2 savaites „Tapyba gamtoje“. Motyvo 
pasirinkimas, gamtos fragmento komponavimas, 
šviesotamsa, atspalviai. Darbo visuma. 
 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 



peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti: r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

6B Piešimas Pirmadienis 
17:30 

1 savaitė. Piešimas lauke arba pro langą. Motyvo 
pasirinkimas, piešimo žinių pritaikymas. 
• Užduotis nedalyvavusiems pamokoje: Piešinys 
pasirinktomis priemonėmis (spalvotas). Tema: 
„Nuo kalno upėn ritasi peizažas. 
Dangus ir saulė tyška į šalis.“ 
Šios poeto Henriko Radausko „Peizažo“ eilutės kvieste 
kviečia imti į rankas pieštuką, teptuką, popieriaus lapą ir 
pagauti eilėraštyje virpantį vaizdą.  
Piešinius reikia nufotografuoti ir atsiųsti: 
juratema777@gmail.com arba per el. dienyną. 
2 savaitė. Eskizavimas prie Kauno pilies (rinktis 202 
kl.) 
Nuotolinis: Piešimas viena linija, neatitraukus pieštuko 
nuo lapo. Temos paaiškinimas ir pavyzdžiai el. dienyne. 
3-4 savaitės. Klasės darbas: 
Gipsinės vazos piešimas. Komponavimas lape, 
simetrijos ašis, proporcijos. Toninis sprendimas 
(štrichavimas). 
Nuotolinis mokymas: „Augalo piešimas“. Užduoties 
paaiškinimas atsiųstas el.dienyno pranešimu ir skiltyje 
,,Namų darbai''. 
Taip pat siųskite ir ankstesnių svaaičių neatsiskaitytus 
darbus. 

Jūratė 
Mališauskaitė 

202 auditorija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savaitės bėgyje iki kito užsiėmimo 
atsiųskite savo darbų nuotraukas 
el.dienyno žinute arba mokytojai 
el.p.: juratema777@gmail.com 



Tapyba Trečiadienis 
17:30 

Dirbsime 2 savaites „Tapyba gamtoje“. Motyvo 
pasirinkimas, gamtos fragmento komponavimas, 
šviesotamsa, atspalviai. Darbo visuma. 

Aušra Andziulytė 306 auditorija 

Skulptūra Antradienis 
Nuotolinis 

Tema „Garsai“. Erdvinė kompozicija. 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 tt) ir išgauti tam tikrus garsus, sugalvoti 
pavadinimą (tyla, šnabždesys, šnaresys, triukšmas, 
harmonija ir pan).  Kai prisijungsite, parodysiu, kaip 
pasidaryti laikiklį, prie kurio bus rišami kabinami 
daiktai. 

Aida Ragauskienė Darbų nuotraukas siųsti mokytojai 
el. paštu:a.ragauskiene@gmail.com 
ZOOM pamokos kvietimai išsiųsti 
el.dienyno žinutėmis. 

Kompozicija Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

1. Tema – ,,Autoportretas“. Darbas pagal nuotrauką ir 
fone įdomiai įkomponuotas savo vardas. 
2. Taip pat darbas konkursui ,,Aplinkos apsauga ir 
sveika gyvensena“. 
3. Atlikti nepadarytas užduotis „Praeivio portretas“ ir 
,,Pokalbis“. Aprašymai yra įdėti el. dienyne. 
Dėmesio! Laukiu temų užbaigimo, ,,Eologinė tema". 
Darbus galite atsiimti antradieniais nuo 15val. 303 
klasėje. 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 



2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių. 
	

savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

6C Piešimas Pirmadienis 
17:30 
 

1 savaitė. Piešimas lauke arba pro langą. Motyvo 
pasirinkimas, piešimo žinių pritaikymas. 
• Užduotis nedalyvavusiems pamokoje: Piešinys 
pasirinktomis priemonėmis (spalvotas). Tema: 
„Nuo kalno upėn ritasi peizažas. 
Dangus ir saulė tyška į šalis.“ 
Šios poeto Henriko Radausko „Peizažo“ eilutės kvieste 
kviečia imti į rankas pieštuką, teptuką, popieriaus lapą ir 
pagauti eilėraštyje virpantį vaizdą. 2 savaitė. 
Eskizavimas prie Kauno pilies (rinktis 202 kl.) 
Nuotolinis: Piešimas viena linija, neatitraukus pieštuko 
nuo lapo. Temos paaiškinimas ir pavyzdžiai el. dienyne. 
3-4 savaitės. Klasės darbas: 
Gipsinės vazos piešimas. Komponavimas lape, 
simetrijos ašis, proporcijos. Toninis sprendimas 
(štrichavimas). 
Nuotolinis mokymas: „Augalo piešimas“. Užduoties 
paaiškinimas atsiųstas el.dienyno pranešimu ir skiltyje 
,,Namų darbai''. 
Taip pat siųskite ir ankstesnių svaaičių neatsiskaitytus 
darbus. 

Jūratė 
Mališauskaitė 

202 auditorija 
 
 
 

Savaitės bėgyje iki kito užsiėmimo 
atsiųskite savo darbų nuotraukas 
el.dienyno žinute arba mokytojai 
el.p.: juratema777@gmail.com 

Tapyba Trečiadienis 
17:30 

Pasirinkusiems tik nuotolinį mokymąsi: 
Dirbsime 2 savaites „Tapyba gamtoje“. Motyvo 

Aušra Andziulytė 306 auditorija 



pasirinkimas, gamtos fragmento komponavimas, 
šviesotamsa, atspalviai. Darbo visuma. 
 

Kompozicija Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

1.Tęsiame projektinę užduotį „Mano dienoraštis“. 
Detalesnis užduoties aprašymas atsiųstas per el.dienyną. 
2.  Kompozicijos darbas mokslo metų pabaigai – laisva 
tema. Tokia technika, stilistika, tematika, kuri per visus 
mokslo metus jums labiausiai patiko. 
Dėmesio! Mokytoja kviečia visus sutarus laiką atvykti 
atsirinkti darbus, atsiskaityti juos, įsivertinti. Birželio 
19, 25, 26 dienomis ateiti į mokyklą užbaigti nebaigtus, 
prieš karantiną pradėtus, kompozicijos darbus. 

Audrė 
Šarauskienė 

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

Skulptūra Antradienis 
Nuotolinis 
14:15 

Trimatė skulptūra - instaliacija „Kauno mitinis žvėris“, 
remiantis pateiktomis Žvėries gyvenimo ištraukomis iš 
„Kauno Žvėries pasakų knygos". 
1 savaitė Pirminė idėja, eskizavimas popieriuje ir 
erdviniai eskizai. 
2 savaitė Idėjos vystymas, plastiniai ieškojimai 
pasirinktoje medžiagoje ir išraiškos formoje. 

Remigijus 
Sederevičius 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 



(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

6D Piešimas Pirmadienis 
15.00 

Užduotis, pasirinkusiems tik nuotolinį mokymąsi: 
Eskizavimas. Tema: autoportretas, šeimos narių 
portretas, arba draugo. Nupieštus darbus siųsti el. 
paštu vytukas.laukys@gmail.com. 

Vytauyas Laukys 205 auditorija 

Skulptūra Trečiadienis 
16:00 

Nuotolinės užduotys – el.dienyne (pamokos tema ir 
namų darbai). 

Herbertas 
Manomaitis 

111 auditorija 
herbertasmanomaitis@yahoo.com 

Tapyba Pirmadienis/ 
Antradienis 
Nuotolinis 

Dirbsime 2 savaites „Tapyba gamtoje“. Motyvo 
pasirinkimas, gamtos fragmento komponavimas, 
šviesotamsa, atspalviai. Darbo visuma. 
 

Aušra Andziulytė Savaitės bėgyje atsiųskite savo 
darbų nuotraukas el.dienyno žinute 
arba el.paštu: 
andziulytekam@gmail.com 
Juos koreguosiu, patarsiu kaip 
patobulinti, kiek tai bus reikalinga. 

Kompozicija Ketvirtadienis
Nuotolinis 
 

1.Tęsiame projektinę užduotį „Mano dienoraštis“. 
Detalesnis užduoties aprašymas atsiųstas per el.dienyną. 
2.  Kompozicijos darbas mokslo metų pabaigai – laisva 
tema. Tokia technika, stilistika, tematika, kuri per visus 
mokslo metus jums labiausiai patiko. 
Dėmesio! Mokytoja kviečia visus sutarus laiką atvykti 
atsirinkti darbus, atsiskaityti juos, įsivertinti. Birželio 
19, 25, 26 dienomis ateiti į mokyklą užbaigti nebaigtus, 
prieš karantiną pradėtus, kompozicijos darbus. 

Audrė 
Šarauskienė 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 



sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

6E Piešimas Pirmadienis 
15:00 

1 savaitė. Piešimas lauke arba pro langą. Motyvo 
pasirinkimas, piešimo žinių pritaikymas. 
• Užduotis nedalyvavusiems pamokoje: Piešinys 
pasirinktomis priemonėmis (spalvotas). Tema: 
„Nuo kalno upėn ritasi peizažas. 
Dangus ir saulė tyška į šalis.“ 
Šios poeto Henriko Radausko „Peizažo“ eilutės kvieste 
kviečia imti į rankas pieštuką, teptuką, popieriaus lapą ir 
pagauti eilėraštyje virpantį vaizdą.  
Piešinius reikia nufotografuoti ir atsiųsti: 
juratema777@gmail.com arba per Pranešimus į el. 
dienyną. 
2 savaitė. Eskizavimas prie Kauno pilies (rinktis 202 
kl.) 
Nuotolinis: Piešimas viena linija, neatitraukus pieštuko 
nuo lapo. Temos paaiškinimas ir pavyzdžiai el. dienyne. 
3-4 savaitės. Klasės darbas: 

Jūratė 
Mališauskaitė 

202 auditorija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savaitės bėgyje iki kito užsiėmimo 
atsiųskite savo darbų nuotraukas 
el.dienyno žinute arba mokytojai 
el.p.: juratema777@gmail.com 



Gipsinės vazos piešimas. Komponavimas lape, 
simetrijos ašis, proporcijos. Toninis sprendimas 
(štrichavimas). 
Nuotolinis mokymas: „Augalo piešimas“. Užduoties 
paaiškinimas atsiųstas el.dienyno pranešimu ir skiltyje 
,,Namų darbai''. 
Taip pat siųskite ir ankstesnių svaaičių neatsiskaitytus 
darbus. 

Skulptūra Trečiadienis 
15:00 

 Aida Ragauskienė 110 auditorija 

Tapyba Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

Pirma savaitė. Piešiame augalus. 
Atsinešame įvairių augalų ir šakelių su žiedais. Jas 
stengiamės nupiešti kiek galima tiksliau. Piešdami 
atkreipkite dėmesį į lapelių formas, dydį ir tarpus tarp 
jų. Tada spalviname pastele, akvarele arba guašu. Foną 
padengiame spalva arba paliekame baltą. 
Tikslas: lavinti pastabumą, domėtis gamtos ir jos formų 
įvairove. 
Antra savaitė. Kompozicija su augalais. 
Atsinešame įvairių augalų. Piešdami komponuojame 
lape, sugalvodami įdomų variantą, ieškome įdomesnio 
spalvi-nio sprendimo. Pasitelkiame fantaziją ir 
nupiešiame įvairių motyvų. Pripieškite bites, drugelius, 
varlę, katiną ir t.t. Tikslas: naudodami natūrą kuriame 
įdomesnį paveikslą. 
• Trečia-ketvirta savaitės. Tapome peizažą. Pradzioje – 
geras piešinys, atkreipiant dėmesi į perspektyvą ir 
paveikslo kompoziciją. Tapant peizazą svarbiausia 
šiltos-šaltos spalvos. Dėmesys spalvinei perspektyvai, 
šešė-liams ir savarankiškam komponavimui. 
Idomių peizazų ir kūrybinės sekmės! 

Violeta 
Juodzevičienė 

Nupieštus ir nufotografuotus 
darbus siųskite mokytojai el. 
pastu: rjviolet@gmail.com   
Būtinai parasykite savo 
vardą, pavardą ir 
klasę.                                        
     

Kompozicija Penktadienis 
Nuotolinis 

1. Tema – ,,Autoportretas“. Darbas pagal nuotrauką ir 
fone įdomiai įkomponuotas savo vardas. 
2. Taip pat darbas konkursui ,,Aplinkos apsauga ir 
sveika gyvensena“. 
3. Atlikti nepadarytas užduotis „Praeivio portretas“ ir 

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



,,Pokalbis“. Aprašymai yra įdėti el. dienyne. 
Dėmesio! Laukiu temų užbaigimo, ,,Eologinė tema". 
Darbus galite atsiimti antradieniais nuo 15val. 303 
klasėje. 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

6F Piešimas Pirmadienis 
15:00 
 

1 savaitė. Piešimas lauke arba pro langą. Motyvo 
pasirinkimas, piešimo žinių pritaikymas. 
• Užduotis nedalyvavusiems pamokoje: Piešinys 
pasirinktomis priemonėmis (spalvotas). Tema: 
„Nuo kalno upėn ritasi peizažas. 
Dangus ir saulė tyška į šalis.“ 

Jūratė 
Mališauskaitė 

202 auditorija 
 
 
 
 
 



Šios poeto Henriko Radausko „Peizažo“ eilutės kvieste 
kviečia imti į rankas pieštuką, teptuką, popieriaus lapą ir 
pagauti eilėraštyje virpantį vaizdą.  
Piešinius atsiųsti: juratema777@gmail.com arba per 
Pranešimus į el. dienyną. 
2 savaitė. Eskizavimas prie Kauno pilies Nuotolinis: 
Piešimas viena linija, neatitraukus pieštuko nuo lapo. 
Temos paaiškinimas ir pavyzdžiai el. dienyne. 
3-4 savaitės. Klasės darbas: 
Gipsinės vazos piešimas. Komponavimas lape, 
simetrijos ašis, proporcijos. Toninis sprendimas 
(štrichavimas). 
Nuotolinis mokymas: „Augalo piešimas“. Užduoties 
paaiškinimas atsiųstas el.dienyno pranešimu ir skiltyje 
,,Namų darbai''. 
Taip pat siųskite ir ankstesnių svaaičių neatsiskaitytus 
darbus. 

 
 
 
 

Savaitės bėgyje iki kito užsiėmimo 
atsiųskite savo darbų nuotraukas 
el.dienyno žinute arba mokytojai 
el.p.: juratema777@gmail.com 

Skulptūra Trečiadienis 
15:00 

 Aida Ragauskienė 110 auditorija 

Kompozicija Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

Mokiniams, pasirinkusiems tik nuotolinį mokymąsi: 
1. Tema – ,,Autoportretas“. Darbas pagal nuotrauką ir 
fone įdomiai įkomponuotas savo vardas. 
2. Taip pat darbas konkursui ,,Aplinkos apsauga ir 
sveika gyvensena“. 
3. Atlikti nepadarytas užduotis „Praeivio portretas“ ir 
,,Pokalbis“. Aprašymai yra įdėti el. dienyne. 
Dėmesio! Laukiu temų užbaigimo, ,,Eologinė tema". 
Darbus galite atsiimti antradieniais nuo 15val. 303 
klasėje. 

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

Tapyba Antradienis 
Nuotolionis 

Natiurmortas su vaisiais pagal Vincentą van Gogą. Jovita Glemžaitė-
Matuzienė 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 

Raimonda 
Simanaitienė 

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



UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių. 
	

2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

7A Piešimas Pirmadienis 
15:00 

Pirma savaitė 
Natiurmortas su trimis skirtingų formų indais. 
Komponavimas lape, proporcijos, simetrija, ovalai. 
Antra savaitė 
Vijokliai mokyklos kiemelyje. Faktūros ir tonų 
perteikimas. 
 • Tiems kas pasirinko nuotolinį mokslą: 
Užduotis 3-4 savaitei. Nupiešti savo portretą. Piešti su 
tušu ir teptuku. Paaiškinimus  rasite el. dienyne. 
 

Audronė 
Pitrinienė 

203 auditorija 
 
 
 
 
 

audrone.ona@gmail.com 
 

Skulptūra Ketvirtadienis 
16:45 

 Remigijus 
Sederevičius 

105 auditorija 



 
Tapyba Pirmadienis/ 

Antradienis 
Nuotolinis 

Dirbsime 2 savaites „Tapyba gamtoje“. Motyvo 
pasirinkimas, gamtos fragmento komponavimas, 
šviesotamsa, atspalviai. Darbo visuma. 
 

Aušra Andziulytė Savaitės bėgyje atsiųskite savo 
darbų nuotraukas el.dienyno žinute 
arba el.paštu: 
andziulytekam@gmail.com 
Juos koreguosiu, patarsiu kaip 
patobulinti, kiek tai bus reikalinga.  

Kompozicija Ketvirtadienis 
Nuotolionis 

Tapyba kitaip. NUO SENO prie NAUJO! Gal jau 
pabodo natiurmortai, tad pasijuskime menininkais ir 
išlaisvinkime vaizduotę, prikeliant senus, pabodusius 
daiktus naujam gyvenimui. Tapykime ant senų 
palaidinių, džinsinių švarkelių, medžiaginių maišelių, 
ant pabodusių batų ir sportinės avalynės. (Akriliniai 
dažai, tekstiliniai markeriai kontūravimui) 
P.s. Tiems, kas dar neatliko gegužės mėn. užduočių, 
paliekam tas pačias – prašome atlikti. 
 

Jovita Glemžaitė-
Matuzienė 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 



akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

7B Piešimas Pirmadienis 
15:00 

Pirma savaitė 
Natiurmortas su trimis skirtingų formų indais. 
Komponavimas lape, proporcijos, simetrija, ovalai. 
Antra savaitė 
Vijokliai mokyklos kiemelyje. Faktūros ir tonų 
perteikimas. 
• Tiems kas pasirinko nuotolinį mokslą: 
Užduotis 3-4 savaitei. Nupiešti savo portretą. Piešti su 
tušu ir teptuku. Paaiškinimus  rasite el. dienyne. 

Audronė 
Pitrinienė 

203 auditorija 
 
 
 
 
 

audrone.ona@gmail.com 
 

Skulptūra Ketvirtadienis 
16:45 

„Kauno mitinis žvėris“ 
Kuriamas trimatis animuotas Kauno mitinis žvėris 
skirtas Kaunas 2022. Bendras kūrybinis projektas. 
1 savaitė Stop kadro animacijos užduoties rezultatų 
aptarimas, tolimesnės užduoties vystymosi kryptys. 
„Molio animacija“ ir molinio personažų kūrimas, 
išraiškos būdo paieška. 
2 savaitė Kauno mitinio žvėries skulptūra, molinio 
personažų kūrimas ir scenografija. 

Remigijus 
Sederevičius 

105 auditorija 

Kompozicija Trečiadienis 
Nuotolinis 

Pasirinkti konkretų augalą. Tai gali būti medis, naminis 
augalas vazone, gėlė(s) vazoje. Lapo formatas A2 A3. 
Užduotis: atskleisti konkretaus augalo charakteristiką, 
nesudekoratyvinant, t.y. Nesupaprastinant. Pradžioje 
piešiant, komponuojant lape, vengti simetrijos, stengtis 
nupiešti jį visą, o ne fragmentą. 
Maišant dažus(spalvas) tarpusavyje siekti išgauti kuo 
daugiau žalios spalvos niuansų. 
Pabaigoje galėtų darbe atsirasti užrašytas augalo 
pavadinimas. Lietuviškas, o gal ir lotyniškas. Pasidomė-
kite koksgi jis yra. 
Priemonės: guašas, akrilas, akvarelė, pieštukas, popierius. 

Elena 
Brazdžiūnienė 
 

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



Visiems sėkmės! 

Tapyba Antradienis 
Nuotolinis 

Pirma savaitė. Piešiame augalus. 
Atsinešame įvairių augalų ir šakelių su žiedais. Jas 
stengiamės nupiešti kiek galima tiksliau. Piešdami 
atkreipkite dėmesį į lapelių formas, dydį ir tarpus tarp 
jų. Tada spalviname pastele, akvarele arba guašu. Foną 
padengiame spalva arba paliekame baltą. 
Tikslas: lavinti pastabumą, domėtis gamtos ir jos formų 
įvairove. 
Antra savaitė. Kompozicija su augalais. 
Atsinešame įvairių augalų. Piešdami komponuojame 
lape, sugalvodami įdomų variantą, ieškome įdomesnio 
spalvi-nio sprendimo. Pasitelkiame fantaziją ir 
nupiešiame įvairių motyvų. Pripieškite bites, drugelius, 
varlę, katiną ir t.t. Tikslas: naudodami natūrą kuriame 
įdomesnį paveikslą. 
• Trečia-ketvirta savaitės. Tapome peizažą. Pradzioje – 
geras piešinys, atkreipiant dėmesi į perspektyvą ir 
paveikslo kompoziciją. Tapant peizazą svarbiausia 
šiltos-šaltos spalvos. Dėmesys spalvinei perspektyvai, 
šešė-liams ir savarankiškam komponavimui. 
Idomių peizazų ir kūrybinės sekmės! 

Violeta 
Juodzevičienė 

Nupieštus ir nufotografuotus 
darbus siųskite mokytojai el. 
pastu: rjviolet@gmail.com   

 
Būtinai parasykite savo vardą, 

pavardą ir klasę. 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 



 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių. 
	

2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

7C Piešimas Pirmadienis 
17:35 
 

Užduotis, pasirinkusiems tik nuotolinį mokymąsi: 
Eskizavimas. 1. Tema: autoportretas, šeimos narių 
portretas, arba draugo. 
2 Tema: Mano augintinis arba sutiktas gyvūnas, 
paukštis, drugelis. 
Nupieštus darbus siųsti el. 
paštu vytukas.laukys@gmail.com. 
 

Vytautas Laukys 205 auditorija 

Skulptūra Ketvirtadienis 
16:45 

„Kauno mitinis žvėris“ 
Kuriamas trimatis animuotas Kauno mitinis žvėris 
skirtas Kaunas 2022. Bendras kūrybinis projektas. 
1 savaitė Stop kadro animacijos užduoties rezultatų 
aptarimas, tolimesnės užduoties vystymosi kryptys. 
„Molio animacija“ ir molinio personažų kūrimas, 
išraiškos būdo paieška. 
2 savaitė Kauno mitinio žvėries skulptūra, molinio 
personažų kūrimas ir scenografija. 

Remigijus 
Sederevičius 

105 auditorija 

Tapyba Antradienis 
Nuotolinis 

Pasirinkti konkretų augalą. Tai gali būti medis, naminis 
augalas vazone, gėlė(s) vazoje. Lapo formatas A2 A3. 
Užduotis: atskleisti konkretaus augalo charakteristiką, 
nesudekoratyvinant, t.y. nesupaprastinant. Pradžioje 

Elena 
Brazdžiūnienė 

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



piešiant, komponuojant lape ir vengti simetrijos, stengtis 
nupiešti jį visą, o ne fragmentą. Maišant dažus (spalvas) 
tarpusavyje siekti išgauti kuo daugiau žalios spalvos 
niuansų. 
Pabaigoje galėtų darbe atsirasti užrašytas augalo 
pavadinimas. Lietuviškas, o gal ir lotyniškas. 
Pasidomėkite koks jis yra? 
Priemonės: guašas, akrilas,akvarelė, pieštukas, 
popierius. 
Kontaktai: FB messinger: Elena Brazdžiūnienė, arba e. 
mail: balsiukaite@yahoo.com 

Kompozicija Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

1.Tęsiame projektinę užduotį „Mano dienoraštis“. 
Detalesnis užduoties aprašymas atsiųstas per el.dienyną. 
2.  Kompozicijos darbas mokslo metų pabaigai – laisva 
tema. Tokia technika, stilistika, tematika, kuri per visus 
mokslo metus jums labiausiai patiko. 
Dėmesio! Mokytoja kviečia visus sutarus laiką atvykti 
atsirinkti darbus, atsiskaityti juos, įsivertinti. Birželio 
19, 25, 26 dienomis ateiti į mokyklą užbaigti nebaigtus, 
prieš karantiną pradėtus, kompozicijos darbus. 

Audrė 
Šarauskienė 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 



skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių. 
	

 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

7D Skulptūra Trečiadienis 
15:00 

1 „Skulptūrinis koliažas". Peržiūrimi el. dienyne pateikti 
pavyzdžiai ir paaiškinimas, kuriami koliažai iš laisvai 
pasirenkamų daiktų. 
2 "Picasso skulptūra". Kuriamos skulptūros P.Picasso 
stilistika. Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir 
temos bei atlikimo paaiškinimas. 

Andrius 
Siderkevičius 

106 audotorija 

Piešimas Pirmadienis 
17:35 

Užduotis, pasirinkusiems tik nuotolinį mokymąsi: 
Eskizavimas. 1. Tema: autoportretas, šeimos narių 
portretas, arba draugo. 
2 Tema: Mano augintinis arba sutiktas gyvūnas, 
paukštis, drugelis. 
Nupieštus darbus siųsti el. 
paštu vytukas.laukys@gmail.com. 

Vytautas Laukys 205 auditorija 

Tapyba Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

Tema – ABSTRAKCIJA  
Tema skirta jūsų komponavimo įgūdžiams lavinti, tapybos 
technikos tobulinimui. Naudojant dažus sukurkite spalvų 
erdvę. Jei bus klausimų – klauskite, rašykite. Ši užduotis 
skirta 2 pamokoms t.y. nuo birželio 4 d iki 11 d. imtinai. 
Pasižiūrėkite video klipą kaip galima tai atlikti, o jūs tai 
nutapysite savaip. 

Eimutis Markūnas Mokiniai jungiasi į facebook 
grupę: 
DAILĖS MOKYKLA -- 
TAPYBA  

Kompozicija Antradienis 
Nuotolinis 

Užduotis skirta 2 savaitėms „Žiedai ir vabzdžiai“. Šiuo 
metu žydi daugybė augalų ir gėlių, skraido ir daug 
įvairių vabzdžių. Kiek daug įvairovės. Stebėkite, 
pasipaišykite. Pasirinkite kompozicinę situaciją: žiūros 
tašką, dydžius, ritmiką, spalvinę dermę. 

Aušra Andziulytė Savaitės bėgyje atsiųskite savo 
darbų nuotraukas el.dienyno žinute 
arba el.paštu: 
andziulytekam@gmail.com 
Juos koreguosiu, patarsiu kaip 
patobulinti, kiek tai bus reikalinga.  



Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

8A Skulptūra Trečiadienis 
16:00 

 Herbertas 
Manomaitis 

111 audotorija 

Tapyba Pirmadienis 
17.35 

Pirma savaitė. Piešiame augalus. 
Atsinešame įvairių augalų ir šakelių su žiedais. Jas 
stengiamės nupiešti kiek galima tiksliau. Piešdami 
atkreipkite dėmesį į lapelių formas, dydį ir tarpus tarp 
jų. Tada spalviname pastele, akvarele arba guašu. Foną 
padengiame spalva arba paliekame baltą. 
Tikslas: lavinti pastabumą, domėtis gamtos ir jos formų 
įvairove. 
Antra savaitė. Kompozicija su augalais. 

Violeta 
Juodzevičienė 

307 auditorija 
 

Tie kurie nedalyvauja 
kontaktinėje pamokoje 

(mokykloje) – nupieštus ir 
nufotografuotus darbus 

siųskite mokytojai el. pastu: 
rjviolet@gmail.com 

 



Atsinešame įvairių augalų. Piešdami komponuojame 
lape, sugalvodami įdomų variantą, ieškome įdomesnio 
spalvi-nio sprendimo. Pasitelkiame fantaziją ir 
nupiešiame įvairių motyvų. Pripieškite bites, drugelius, 
varlę, katiną ir t.t. Tikslas: naudodami natūrą kuriame 
įdomesnį paveikslą. 
• Trečia-ketvirta savaitės. Tapome peizažą. Pradzioje – 
geras piešinys, atkreipiant dėmesi į perspektyvą ir 
paveikslo kompoziciją. Tapant peizazą svarbiausia 
šiltos-šaltos spalvos. Dėmesys spalvinei perspektyvai, 
šešė-liams ir savarankiškam komponavimui. 
Idomių peizazų ir kūrybinės sekmės! 

Būtinai parasykite savo vardą, 
pavardą ir klasę. 

Piešimas Ketvirtadienis 
Nuotolinis 
 

Užduotis dviems savaitėms. 
Piešiama stiklinė vandens (arba metalinis blizgantis 
virdulys). Realistiniame piešinyje pastebėti ir perteikti 
tonų variacijas, skaidrumą (blizgumą). Pavyzdžius ir 
paaiškinimus rasite el. dienyne. 
Bendrausime el. dienyno žinutėmis arba el. paštu.  
Nufotografuotus piešinius siųskite el paštu ar el. 
dienyno žinutėmis. 
Užduotis 3- 4 savaitei. Nupieškite batų porą.   
Įkomponuokite lape, pastebėkite bendrą formą, 
charakte-rį, detales. Paaiškinimus ir pavyzdžius rasite el. 
dienyne. 

Audronė 
Pitrinienė 

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

Kompozicija Antradienis 
Nuotolinis 
 

1.Tęsiame projektinę užduotį „Karantino metraštis“. 
Detalesnis užduoties aprašymas atsiųstas per el.dienyną. 
2.  Kompozicijos darbas mokslo metų pabaigai – laisva 
tema. Tokia technika, stilistika, tematika, kuri per visus 
mokslo metus jums labiausiai patiko. 
Dėmesio! Mokytoja kviečia visus sutarus laiką atvykti 
atsirinkti darbus, atsiskaityti juos, įsivertinti. Birželio 
19, 25, 26 dienomis ateiti į mokyklą užbaigti nebaigtus, 
prieš karantiną pradėtus, kompozicijos darbus. 

Audrė 
Šarauskienė 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 



UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

8B Tapyba Trečiadienis 
15:00 

Užduotis skirta 2 savaitėms „Peizažo etiudai“. 
Tapymas gamtoje pasirenkant motyvą, komponuojant 
gamtos fragmentą. Galite pasirinkti įvairų formatą. 
Atkreipkite dėmesį į šviesotamsą, atspalvius, 
panaudokite faktūrą. Labai svarbu darbo visuma. 

Aušra Andziulytė 306 auditorija 
andziulytekam@gmail.com 

 

Kompozicija Antradienis 
15:00 
Nuotolinis 

Trimatės erdvinės formos sukūrimas panaudojant vieną 
elementą. Tema ir medžiagos pasirenkamos laisvai. Pvz. 
kompozicija panaudojant vienodus kartono gabalėlius, 
degtukų dėžutes, augalus ar jų dalis, sagas, pagaliukus 
arba kitokius dirbinius. 

Antanas 
Obcarskas 

Tel. 861262120 
E paštas: a.obcarskas@gmail.com 
FB messenger grupė: 
8B Kompozicija. ZOOM meeting. 

Piešimas/kompo
zicija 

Penktadienis 
15.00 

Tiems, kas pasirinkė tik nuotolinė mokymąsi: 
1.Tęsiame projektinę užduotį „Karantino metraštis“. 
Detalesnis užduoties aprašymas atsiųstas per el.dienyną. 

Audrė 
Šarauskienė 

 
311 auditorija 



2.  Kompozicijos darbas mokslo metų pabaigai – laisva 
tema. Tokia technika, stilistika, tematika, kuri per visus 
mokslo metus jums labiausiai patiko. 
Dėmesio! Mokytoja kviečia visus sutarus laiką atvykti 
atsirinkti darbus, atsiskaityti juos, įsivertinti. Birželio 
19, 25, 26 dienomis ateiti į mokyklą užbaigti nebaigtus, 
prieš karantiną pradėtus, kompozicijos darbus. 

Skulptūra Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

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

Aida Ragauskienė Darbelių nuotraukas 
siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
ZOOM pamokos kvietimai 
išsiųstiel.dienyno žinutėmis. 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 



(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

8C Tapyba Pirmadienis 
15:00 

• Pirma savaitė. Piešiame augalus. 
Atsinešame įvairių augalų ir šakelių su žiedais. Jas 
stengiamės nupiešti kiek galima tiksliau. Piešdami 
atkreipkite dėmesį į lapelių formas, dydį ir tarpus tarp 
jų. Tada spalviname pastele, akvarele arba guašu. Foną 
padengiame spalva arba paliekame baltą. 
Tikslas: lavinti pastabumą, domėtis gamtos ir jos formų 
įvairove. 
• Antra savaitė. Kompozicija su augalais. 
Atsinešame įvairių augalų. Piešdami komponuojame 
lape, sugalvodami įdomų variantą, ieškome įdomesnio 
spalvi-nio sprendimo. Pasitelkiame fantaziją ir 
nupiešiame įvairių motyvų. Pripieškite bites, drugelius, 
varlę, katiną ir t.t. Tikslas: naudodami natūrą kuriame 
įdomesnį paveikslą. 
• Trečia-ketvirta savaitės. Tapome peizažą. Pradzioje – 
geras piešinys, atkreipiant dėmesi į perspektyvą ir 

Violeta 
Juodzevičienė 

307 auditorija 
 

Tie kurie nedalyvauja 
kontaktinėje pamokoje 

(mokykloje) – nupieštus ir 
nufotografuotus darbus 

siųskite mokytojai el. pastu: 
rjviolet@gmail.com 

 
Būtinai parasykite savo vardą, 

pavardą ir klasę. 



paveikslo kompoziciją. Tapant peizazą svarbiausia 
šiltos-šaltos spalvos. Dėmesys spalvinei perspektyvai, 
šešė-liams ir savarankiškam komponavimui. 
Idomių peizazų ir kūrybinės sekmės! 

Piešimas/kompo
zicija 

Penktadienis 
15.00 

Tiems, kas pasirinkė tik nuotolinė mokymąsi: 
1.Tęsiame projektinę užduotį „Karantino metraštis“. 
Detalesnis užduoties aprašymas atsiųstas per el.dienyną. 
2.  Kompozicijos darbas mokslo metų pabaigai – laisva 
tema. Tokia technika, stilistika, tematika, kuri per visus 
mokslo metus jums labiausiai patiko. 
Dėmesio! Mokytoja kviečia visus sutarus laiką atvykti 
atsirinkti darbus, atsiskaityti juos, įsivertinti. Birželio 
19, 25, 26 dienomis ateiti į mokyklą užbaigti nebaigtus, 
prieš karantiną pradėtus, kompozicijos darbus. 

Audrė 
Šarauskienė 

 
311 auditorija 

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

Piešimas Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

Užduotis dviems savaitėms. 
Piešiama stiklinė vandens (arba metalinis blizgantis 
virdulys). Realistiniame piešinyje pastebėti ir perteikti 
tonų variacijas, skaidrumą (blizgumą). Pavyzdžius ir 
paaiškinimus rasite el. dienyne. 
Bendrausime el. dienyno žinutėmis arba el. paštu.  
Nufotografuotus piešinius siųskite el paštu ar el. 
dienyno žinutėmis. 
Užduotis 3- 4 savaitei. Nupieškite batų porą.   
Įkomponuokite lape, pastebėkite bendrą formą, 
charakterį, detales. Paaiškinimus ir pavyzdžius rasite el. 
dienyne. 

Audronė 
Pitrinienė 

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

Skulptūra Antradienis 
Nuotolinis 
14:15 

Trimatė skulptūra - instaliacija „Kauno mitinis žvėris“, 
remiantis pateiktomis Žvėries gyvenimo ištraukomis iš 
„Kauno Žvėries pasakų knygos". 
1 savaitė Pirminė idėja, eskizavimas popieriuje ir 
erdviniai eskizai. 
2 savaitė Idėjos vystymas, plastiniai ieškojimai 
pasirinktoje medžiagoje ir išraiškos formoje. 

Remigijus 
Sederevičius 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 



UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

8D Piešimas Antradienis 
Nuotolinis 
 

Užduotis MANO GATVĖ. Reiktų piešti ne atskirus 
pastatus, o daugiau panoraminį-perspektyvinį gatvės 
vaizdą. Priemonės: pasteliniai ar angliniai pieštukai, 
markeriai, tušas ir kt. 

Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook grupę: 
8D piešimas 2020 nuotolinis 
mokymas A.Martinaičio dailės 
mokykla 

Tapyba Trečiadienis 
15:00 

Pasirinkusiems tik nuotolinį mokymąsi: 
Dirbsime 2 savaites „Tapyba gamtoje“. Motyvo 
pasirinkimas, gamtos fragmento komponavimas, 
šviesotamsa, atspalviai. Darbo visuma. 

Aušra Andziulytė 306 auditorija 
andziulytekam@gmail.com 

 

Skulptūra Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

Tęsiame darbą pasirinkta tema. 
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, 

Aida Ragauskienė Darbelių nuotraukas 
siųskite mokytojai 
el. paštu: 
a.ragauskiene@gmail.com 
 
ZOOM pamokos kvietimai išsiųsti 



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

el.dienyno žinutėmis. 

Kompozicija Penktadienis 
16:00 

Tiems, kas pasirinkė tik nuotolinė mokymąsi: 
1.Tęsiame projektinę užduotį „Karantino metraštis“. 
Detalesnis užduoties aprašymas atsiųstas per el.dienyną. 
2.  Kompozicijos darbas mokslo metų pabaigai – laisva 
tema. Tokia technika, stilistika, tematika, kuri per visus 
mokslo metus jums labiausiai patiko. 
Dėmesio! Mokytoja kviečia visus sutarus laiką atvykti 
atsirinkti darbus, atsiskaityti juos, įsivertinti. Birželio 
19, 25, 26 dienomis ateiti į mokyklą užbaigti nebaigtus, 
prieš karantiną pradėtus, kompozicijos darbus. 

Audrė 
Šarauskienė 

311  auditorija 
 
 
 
Darbus nufotografuoti ir savaitės eigoje 
siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 
Parašyti savo vardą pavardę ir klasę. 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 



• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

8E Skulptūra Pirmadienis 
Nuotolinis 

Tema dviems pamokoms. Iš vielos išlankstyti žmogaus 
siluetą. Galima siluetą padengti siūlais, plastilinu ar 
panaudoti nereikalingas detales, varžtus ir t.t . 

Herbertas 
Manomaitis 

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

Piešimas Nuotolinis 
Antradienis 

Užduotis MANO GATVĖ. Reiktų piešti ne atskirus 
pastatus, o daugiau panoraminį-perspektyvinį gatvės 
vaizdą. Priemonės: pasteliniai ar angliniai pieštukai, 
markeriai, tušas ir kt. 

Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook grupę: 
8E piešimas 2020 nuotolinis 
mokymas A.Martinaičio dailės 
mokykla	

Tapyba Trečiadienis 
15:00 

 Eimutis Markūnas 109 auditorija 

Kompozicija Penktadienis 
16:00 

Tiems, kas pasirinkė tik nuotolinė mokymąsi: 
1.Tęsiame projektinę užduotį „Karantino metraštis“. 
Detalesnis užduoties aprašymas atsiųstas per el.dienyną. 
2.  Kompozicijos darbas mokslo metų pabaigai – laisva 
tema. Tokia technika, stilistika, tematika, kuri per visus 
mokslo metus jums labiausiai patiko. 
Dėmesio! Mokytoja kviečia visus sutarus laiką atvykti 
atsirinkti darbus, atsiskaityti juos, įsivertinti. Birželio 
19, 25, 26 dienomis ateiti į mokyklą užbaigti nebaigtus, 
prieš karantiną pradėtus, kompozicijos darbus. 

Audrė 
Šarauskienė 

311 auditorija 
 

Darbus nufotografuoti ir savaitės eigoje 
siųsti el. paštu: 
audres.kompozicija@gmail.com 

 



Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

9A Kompozicija Pirmadienis 
17:30 

Tapyba kitaip. NUO SENO prie NAUJO! Pasijuskime 
menininkais ir išlaisvinkime vaizduotę, prikeliant senus, 
pabodusius daiktus naujam gyvenimui! Tapykime ant 
senų palaidinių, džinsinių švarkelių, medžiaginių 
maišelių, ant pabodusių batų ir sportinės avalynės. 
(Akriliniai dažai, tekstiliniai markeriai kontūravimui) 
• Tie, kas dar neatliko gegužės mėn. užduočių – nepamirškite jas atlikti! 
Kontaktinės pamokos birželio mėn. vyks pirmadieniais 
birželio mėn.  Norintys tapyti mokyklos kieme ar 
senamiesčio aikštėse – turėti popieriaus A2, A3 formatą 

Jovita Glemžaitė-
Matuzienė 

304 auditorija 
jovitaart@yahoo.lt 



ir guašą, pastelių, teptukus. 
Kas turite klausimų, bendraukime. Galite rinktis, kuri 
tema jums patinka: 2 tema: „Peizažo fragmentas“.  
Kas galite, ateikite į mokyklą 16 val., o kam patogesnis 
laikas 17.30 – lauksiu. Mokytoja 

Skulptūra Trečiadienis 
16:45 

1 savaitė. „Skulptūrinis koliažas“. 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir 
paaiškinimas, kuriami koliažai iš laisvai pasirenkamų 
daiktų. 
2 savaitė. „Picasso skulptūra“.  
Kuriamos skulptūros P.Picasso stilistika. Peržiūrimi el. 
dienyne pateikti pavyzdžiai ir temos bei atlikimo 
paaiškinimas. 

Andrius 
Siderkevičius 

106 audotorija 

Piešimas Ketvirtadienis 
Nuotolinis 
 

Eskizavimas. 1. Tema: autoportretas, šeimos narių 
portretas, arba draugo. 
2 Tema: Mano augintinis arba sutiktas gyvūnas, 
paukštis, drugelis. 
Nupieštus darbus siųsti el. 
paštu vytukas.laukys@gmail.com. 

Vytautas Laukys Nupieštus darbus siųsti el. 
paštu vytukas.laukys@gmail.com 

Tapyba Antradienis 
Nuotolinis 
 

Pasirinkti konkretų augalą. Tai gali būti medis, naminis 
augalas vazone, gėlė(s) vazoje. Lapo formatas A2 A3. 
Užduotis: atskleisti konkretaus augalo charakteristiką, 
nesudekoratyvinant, t.y. nesupaprastinant. Pradžioje 
piešiant, komponuojant lape ir vengti simetrijos, stengtis 
nupiešti jį visą, o ne fragmentą. Maišant dažus (spalvas) 
tarpusavyje siekti išgauti kuo daugiau žalios spalvos 
niuansų. 
Pabaigoje galėtų darbe atsirasti užrašytas augalo 
pavadinimas. Lietuviškas, o gal ir lotyniškas. 
Pasidomėkite koks jis yra? 
Priemonės: guašas, akrilas,akvarelė, pieštukas, 
popierius. 
Kontaktai: FB messinger: Elena Brazdžiūnienė, arba e. 
mail: balsiukaite@yahoo.com 

Elena 
Brazdžiūnienė 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 

Raimonda 
Simanaitienė 

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



 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

9B Tapyba Pirmadienis 
17:30 

Tapyba kitaip. NUO SENO prie NAUJO! Pasijuskime 
menininkais ir išlaisvinkime vaizduotę, prikeliant senus, 
pabodusius daiktus naujam gyvenimui! Tapykime ant 
senų palaidinių, džinsinių švarkelių, medžiaginių 
maišelių, ant pabodusių batų ir sportinės avalynės. 
(Akriliniai dažai, tekstiliniai markeriai kontūravimui) 
• Tie, kas dar neatliko gegužės mėn. užduočių – nepamirškite jas atlikti! 
Kontaktinės pamokos birželio mėn. vyks pirmadieniais 
birželio mėn.  Norintys tapyti mokyklos kieme ar 
senamiesčio aikštėse – turėti popieriaus A2, A3 formatą 
ir guašą, pastelių, teptukus. 
Kas turite klausimų, bendraukime. Galite rinktis, kuri 
tema jums patinka: 2 tema: „Peizažo fragmentas“.  

Jovita Glemžaitė-
Matuzienė 

304 auditorija 
jovitaart@yahoo.lt 



Kas galite, ateikite į mokyklą 16 val., o kam patogesnis 
laikas 17.30 – lauksiu. Mokytoja 

Skulptūra Trečiadienis 
16:45 

1 savaitė 
„Skulptūrinis koliažas" 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir 
paaiškinimas, kuriami koliažai iš laisvai pasirenkamų 
daiktų. 
2 savaitė 
"Picasso skulptūra"  
Kuriamos skulptūros P.Picasso stilistika. Peržiūrimi el. 
dienyne pateikti pavyzdžiai ir temos bei atlikimo 
paaiškinimas. 

Andrius 
 Siderkevičius 

106 audotorija 

Kompozicija Antradienis 
Nuotolinis 
 
 

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

Piešimas Antradienis 
Nuotolinis 

 Andrius 
Siderkevičius 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums 
patikusių Renesanso architektų arba dailininkų 
pavardžių ir jų kūrinių (pastatų, paveikslų, skulptūrų) 
pavadinimų, kuriuos sužinojote iš pateiktos medžiagos 
(o gal dar prisimenate ir iš mūsų pamokų).  
 
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 



http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

9C Tapyba Pirmadienis 
17:30 

Tapyba kitaip. NUO SENO prie NAUJO! Pasijuskime 
menininkais ir išlaisvinkime vaizduotę, prikeliant senus, 
pabodusius daiktus naujam gyvenimui! Tapykime ant 
senų palaidinių, džinsinių švarkelių, medžiaginių 
maišelių, ant pabodusių batų ir sportinės avalynės. 
(Akriliniai dažai, tekstiliniai markeriai kontūravimui) 
• Tie, kas dar neatliko gegužės mėn. užduočių – nepamirškite jas atlikti! 
Kontaktinės pamokos birželio mėn. vyks pirmadieniais 
birželio mėn.  Norintys tapyti mokyklos kieme ar 
senamiesčio aikštėse – turėti popieriaus A2, A3 formatą 
ir guašą, pastelių, teptukus. 
Kas turite klausimų, bendraukime. Galite rinktis, kuri 
tema jums patinka: 2 tema: „Peizažo fragmentas“.  
Kas galite, ateikite į mokyklą 16 val., o kam patogesnis 
laikas 17.30 – lauksiu. Mokytoja 

Jovita Glemžaitė-
Matuzienė 

304 auditorija 
jovitaart@yahoo.lt 

Skulptūra Trečiadienis 
16:45 

1  „Skulptūrinis koliažas" 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir 
paaiškinimas, kuriami koliažai iš laisvai pasirenkamų 
daiktų. 
2 "Picasso skulptūra"  
Kuriamos skulptūros P.Picasso stilistika. Peržiūrimi el. 
dienyne pateikti pavyzdžiai ir temos bei atlikimo 
paaiškinimas. 

Andrius 
Siderkevičius 

106 audotorija 



Kompozicija Antradienis 
15:00 
Nuotolinis 

Trimatės erdvinės formos sukūrimas panaudojant vieną 
elementą. Tema ir medžiagos pasirenkamos laisvai. Pvz. 
kompozicija panaudojant vienodus kartono gabalėlius, 
degtukų dėžutes, augalus ar jų dalis, sagas, pagaliukus 
arba kitokius dirbinius. 

Antanas 
Obcarskas 

Tel. 861262120 
E paštas: a.obcarskas@gmail.com 
FB messenger grupė: 
8B Kompozicija 
ZOOM meeting. 

Piešimas Penktadienis 
Nuotolinis 
 

 Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook grupę: 9C 
piešimas 2020 nuotolinis mokymas 
A.Martinaičio dailės mokykla	
https://www.facebook.com/gro
ups/960951031023939/ 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių. 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

9D Kompozicija/ Pirmadienis Tapome plenere senamiestyje, kiemeliuose ir aikštėse. Jovita Glemžaitė-
Matuzienė 

304 auditorija 



 
Baigia
moji 
klasė 

 

tapyba nuo 16:00 Kontaktinės pamokos birželio mėn. vyks pirmadieniais 
birželio mėn.  Norintys tapyti mokyklos kieme ar 
senamiesčio aikštėse – turėti popieriaus A2, A3 formatą 
ir guašą, pastelių, teptukus. 
Kas turite klausimų, bendraukime. Galite rinktis, kuri 
tema jums patinka: 2 tema: „Peizažo fragmentas“.  
Kas galite, ateikite į mokyklą 16 val., o kam patogesnis 
laikas 17.30 – lauksiu. Mokytoja 

jovitaart@yahoo.lt 
tel. 86 4535 822 

 

Piešimas 
 

Trečiadienis 
nuo 15:00 

 
 

Vytautas Laukys 205 auditorija 
 

Skulptūra Nuotolinis Individualios kontaktinės konsultacijos Aida  
Ragauskienė 

a.ragauskiene@gmail.com 
 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 



Renesanso kūrinių.	

9E 
 

Baigia
moji 
klasė 

 

Kompozicija Pirmadienis 
nuo 15:00 

 Elena 
Brazdžiūnienė 

219 auditorija 
balsiukaite@yahoo.com	

 
Piešimas Trečiadienis 

Nuotolinis 
 Rimantas 

Aitmanas 
Jungtis į uždarą facebook grupę: 9E 
piešimas 2020 nuotolinis mokymas 
A.Martinaičio dailės mokykla	
https://www.facebook.com/gro
ups/837034550033550/ 

Tapyba Ketvirtadienis 
16:00 
Nuotolinis 

Atsirinkti, nufotografuoti po 3 tapybos darbus. Foto 
atsiųskite man, įdėsiu į „Tapybą“ facebook. Tai bus 
įrodymas už ką jums parašiau pažymius (tapybai 
peržiūrų nebus). Jeigu atsirinksite ir nufotografuosite 
daugiau, tuo geriau. Iki susitikimo ZOOMe. Viską 
aptarsime. 

Laima 
Drazdauskaitė 

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

Skulptūra Antradienis 
Nuotolinis 
14:15 

Trimatė skulptūra - instaliacija „Kauno mitinis žvėris“, 
remiantis pateiktomis Žvėries gyvenimo ištraukomis iš 
„Kauno Žvėries pasakų knygos". 
1 savaitė Pirminė idėja, eskizavimas popieriuje ir 
erdviniai eskizai. 
2 savaitė Idėjos vystymas, plastiniai ieškojimai 
pasirinktoje medžiagoje ir išraiškos formoje. 

Remigijus 
Sederevičius 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 



peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

10A Kompozicija Pirmadienis 
17:30 

• Pasirinkusiems nuotolinį mokymąsi: 
Pasirinkti konkretų augalą. Tai gali būti medis, naminis 
augalas vazone, gėlė(s) vazoje. Lapo formatas A2 A3. 
Užduotis: atskleisti konkretaus augalo charakteristiką, 
nesudekoratyvinant, t.y. Nesupaprastinant. Pradžioje 
piešiant, komponuojant lape, vengti simetrijos, stengtis 
nupiešti jį visą, o ne fragmentą. 
Maišant dažus(spalvas) tarpusavyje siekti išgauti kuo 
daugiau žalios spalvos niuansų. 
Pabaigoje galėtų darbe atsirasti užrašytas augalo 
pavadinimas. Lietuviškas, o gal ir lotyniškas. Pasidomė-
kite koksgi jis yra. 
Priemonės: guašas, akrilas, akvarelė, pieštukas, popierius. 
Visiems sėkmės! 

Elena 
Brazdžiūnienė 

219 auditorija 

Piešimas Trečiadienis 
15:00 

Užduotis, pasirinkusiems tik nuotolinį mokymąsi: 
Eskizavimas. 1. Tema: autoportretas, šeimos narių 
portretas, arba draugo. 
2 Tema: Mano augintinis arba sutiktas gyvūnas, 
paukštis, drugelis. 
Nupieštus darbus siųsti el. 
paštu vytukas.laukys@gmail.com. 

Vytautas Laukys 205 auditorija 

Skulptūra Antradienis 
Nuotolinis 

1 savaitė 
„Skulptūrinis koliažas" 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir 
paaiškinimas, kuriami koliažai iš laisvai pasirenkamų 

Andrius 
Siderkevičius 

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



daiktų. 
2 savaitė 
"Picasso skulptūra"  
Kuriamos skulptūros P.Picasso stilistika. Peržiūrimi el. 
dienyne pateikti pavyzdžiai ir temos bei atlikimo 
paaiškinimas. 

Tapyba Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

Laukiu darbų iš visų, kas su manimi dirbs nuotoliniu 
būdu. Temos: 
1. „Iš daiktų gyvenimo“ 
2. „Kitokia aš“ 
3.  Peizažas 
4. Autoportretas. 
Susitiksime ketvirtadienį, ZOOMe. 

Laima 
Drazdauskaitė 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 



Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių. 
	

2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

10B Kompozicija Pirmadienis 
17:30 

Pasirinkti konkretų augalą. Tai gali būti medis, naminis 
augalas vazone, gėlė(s) vazoje. Lapo formatas A2 A3. 
Užduotis: atskleisti konkretaus augalo charakteristiką, 
nesudekoratyvinant, t.y. Nesupaprastinant. Pradžioje 
piešiant, komponuojant lape, vengti simetrijos, stengtis 
nupiešti jį visą, o ne fragmentą. 
Maišant dažus(spalvas) tarpusavyje siekti išgauti kuo 
daugiau žalios spalvos niuansų. 
Pabaigoje galėtų darbe atsirasti užrašytas augalo 
pavadinimas. Lietuviškas, o gal ir lotyniškas. Pasidomė-
kite koksgi jis yra. 
Priemonės: guašas, akrilas, akvarelė, pieštukas, popierius. 
Visiems sėkmės! 

Elena 
Brazdžiūnienė 

 
219 auditorija 

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

 

Piešimas Trečiadienis 
15:00 
 

Užduotis, pasirinkusiems tik nuotolinį mokymąsi: 
Eskizavimas. 1. Tema: autoportretas, šeimos narių 
portretas, arba draugo. 
2 Tema: Mano augintinis arba sutiktas gyvūnas, 
paukštis, drugelis. 
Nupieštus darbus siųsti el. 
paštu vytukas.laukys@gmail.com. 

Vytautas Laukys 205 auditorija 

Skulptūra Antradienis 
Nuotolinis 
14:15 

Trimatė skulptūra - instaliacija „Kauno mitinis žvėris“, 
remiantis pateiktomis Žvėries gyvenimo ištraukomis iš 
„Kauno Žvėries pasakų knygos". 
1 savaitė Pirminė idėja, eskizavimas popieriuje ir 
erdviniai eskizai. 
2 savaitė Idėjos vystymas, plastiniai ieškojimai 
pasirinktoje medžiagoje ir išraiškos formoje. 

Remigijus 
Sederevičius 

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

Tapyba Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

Laukiu darbų iš visų, kas su manimi dirbs nuotoliniu 
būdu. Temos: 
1. „Iš daiktų gyvenimo“ 
2. „Kitokia aš“ 
3.  Peizažas 
4. Autoportretas. 

Laima 
Drazdauskaitė 

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



Susitiksime ketvirtadienį, ZOOMe. 
Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 

Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių. 
	

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 
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Kompozicija Pirmadienis 
17:30 

• Pasirinkusiems nuotolinį mokymąsi: 
Pasirinkti konkretų augalą. Tai gali būti medis, naminis 
augalas vazone, gėlė(s) vazoje. Lapo formatas A2 A3. 
Užduotis: atskleisti konkretaus augalo charakteristiką, 
nesudekoratyvinant, t.y. Nesupaprastinant. Pradžioje 
piešiant, komponuojant lape, vengti simetrijos, stengtis 
nupiešti jį visą, o ne fragmentą. 
Maišant dažus(spalvas) tarpusavyje siekti išgauti kuo 

Elena 
Brazdžiūnienė 

219 auditorija 
 

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

 



daugiau žalios spalvos niuansų. 
Pabaigoje galėtų darbe atsirasti užrašytas augalo 
pavadinimas. Lietuviškas, o gal ir lotyniškas. Pasidomė-
kite koksgi jis yra. 
Priemonės: guašas, akrilas, akvarelė, pieštukas, popierius. 
Visiems sėkmės! 

Piešimas Trečiadienis 
15:00 
 

Užduotis, pasirinkusiems tik nuotolinį mokymąsi: 
Eskizavimas. 1. Tema: autoportretas, šeimos narių 
portretas, arba draugo. 
2 Tema: Mano augintinis arba sutiktas gyvūnas, 
paukštis, drugelis. 
Nupieštus darbus siųsti el. 
paštu vytukas.laukys@gmail.com. 

Vytautas Laukys 205 auditorija 

Skulptūra Antradienis 
Nuotolinis 

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

Aida Ragauskienė Darbų nuotraukas 
siųskite mokytojai 
el. paštu: a.ragauskiene@gmail.com 
ZOOM pamokos kvietimai išsiųsti 
el.dienyno žinutėmis. 
a.ragauskiene@gmail.com 
 



Tapyba Ketvirtadienis 
Nuotolinis 

Jūsų pasirinkimui dvi temos: 
1. „Akių studija“. Tapome akis. 
2. „Mano kambarys“. 

Fragmentas su sėdinčia figūra fotelyje ar prie lango. 
Perteikti aiškų apšvietimą, dekoratyvi tapymo 
forma. 

 

Jovita Glemžaitė-
Matuzienė 

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

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių.	

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

10D 
 

Kompozicija Pirmadienis 
nuo 15:00 

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



Baigia
moji 
klasė 

 

Dailėtyra Nuotolinis 1.UŽDUOTIS. Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti 
Renesanso epochos aprašymą. 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrėjus iliustracijas ant lapo surašyti 10 jums patikusių 
Renesanso architektų arba dailininkų pavardžių ir jų kūrinių 
(pastatų, paveikslų, skulptūrų) pavadinimų, kuriuos 
sužinojote iš pateiktos medžiagos (o gal dar prisimenate ir iš 
mūsų pamokų).  
• • • 
Naudotis mokomąja programa Ars 2. Ten susirasti Renesanso 
epochos aprašymą. 
 http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/renes_tekst.htm 
 
http://ars.mkp.emokykla.lt/Ars2/8_renesans/s_renesansas.htm 
2.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Renesansą ir 
peržiūrė-jus iliustracijas pasirinkti 1 žymų paveikslą ar 
skulptūros kūrinį ir nupiešti jo linksmą kopiją arba šaržą.  
(Tuo būdu kūrinys bus įsidėmėtas labai ilgam). Piešinys 
atliekamas ant A4 formato lapo, piešiama ryškiai, 
išraiškingai, išbaigtai - spalvotais pieštukais, flomasteriais, 
akvarele, kreidelėmis. Sukuriama originali, įdomi 
kompozicija. 
• • • 
3.UŽDUOTIS: Perskaičius tekstus apie Vakarų ir Šiaurės 
Renesansą ir peržiūrėjus iliustracijas, ant lapo surašyti 5 
skirtumus tarp Vakarų Europos šalių ir Šiaurės Europos šalių 
Renesanso kūrinių. 
 
	

Raimonda 
Simanaitienė 

Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu: 
r.simanaitiene@gmail.com iki 
2020.06.08 d. (ant lapo 
nepamiršti parašyti savo vardą, 
pavardę ir klasę). 
 
 
 
 
Kokybiškai nufotografuotus 
piešinius siųsti el. 
paštu r.simanaitiene@gmail.com
nuo 2020.06.09 d. iki 
2020.06.19 d. 
(ant lapo nepamiršti parašyti 
savo vardą, pavardę ir klasę). 
 
 
 
Nufotografuotus atsakymus 
siųsti el. paštu 
r.simanaitiene@gmail.com 
nuo 2020.06.20 d. iki 
2020.06.30 d. 
(parašykite savo vardą, pavardę ir klasę). 

Skulptūra Nuotolinis Individualios kontaktinės konsultacijos. Andrius 
Siderkevičius 

andrius.siderkevicius@gmail.com 

Tapyba Trečiadienis 
nuo 17:00 

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

Piešimas Ketvirtadienis 
nuo 15:55 

Tema „Detalus objekto piešinys“ 
Peržiūrimi el. dienyne pateikti pavyzdžiai ir temos bei 
atlikimo paaiškinimas su video nuoroda. Temai 

Andrius 
Siderkevičius 

204 audotorija 
andrius.siderkevicius@gmail.com 



skiriamas dviejų savaitinių pamokų laikas. 
 

1S Kompozicija Pirmadienis 
Nuotolinis 

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

Piešimas 
 

Antradienis 
Nuotolinis 

 Rimantas 
Aitmanas 

Jungtis į uždarą facebook grupę: 1S 
piešimas 2020 nuotolinis mokymas 
A.Martinaičio dailės mokykla	
https://www.facebook.com/groups/24
9828302834640/ 

Tapyba Trečiadienis 
17:30 

	 Eimutis Markūnas 109 audotorija 

2AV 
visi 

suaugusi
eji  

Tapyba Antradienis 
Nuotolinis 

 Aistė Ramūnaitė Uždara facebook grupė: 
KAM3000/Spaustuve/Palepeje/ 
ramunaiteart2003@yahoo.com 

Piešimas Trečiadienis 
Nuotolinis 

 

 


