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Tema Temos paaiškinimas 

Skrydis 
(Rekomenduojama 7-11 klasių 
moksleiviams) 

Tikslai ir uždaviniai: 
• Skatinti mokinio savarankiškumą, 

kūrybiškumą, naujų gebėjimų savyje 
ieškojimus ir atradimus.  

• Praplėsti ir gilinti konstravimo, erdvinio 
suvokmo žinias.  

• Ugdyti estetinį – meninį skonį.  
• Mokyti atrinkti svarbiausią informaciją iš 

galybės informacinių šaltinių, sisteminti 
įgytas žinias. Vykdant savo projektą, 
surinktą medžiagą panaudoti pačiu 
efektyviausiu būdu.   

• Darbo eigoje skatinti įtraukti ir naudoti savo 
žinias istorijos, fizikos, astronomijos ar dar 
kitose mokslo srityse. 
 

Darbo eiga: 
I-as etapas: 
Vaizdinės, teorinės medžiagos rinkimas, 
sisteminimas, paruošimas efektyviam ir įdomiam 
surinktos medžiagos pristatymui. 
Darbo pristatymas. 
 
II-as etapas: 
Sugalvoti kokį erdvinį - konstruktyvinį darbą 
(atitinkantį pasirinktą temą) norės vykdyti.  
Eskizų ir piešinių pasirinkta tema vykdymas.  
Konstravimo ir technino darbo atlikimo galimybių 
nagrinėjimas ir aptarimas. 
 
III-as etapas: 
Meninio darbo kūryba, panaudojant kuo daugiau 
skirtingų medžiagų (oda, molis, stiklas, metalas ir 
kitų, netradicinių ar net antrinių žaliavų 
panaudojimas) 
Darbo eksponavimas ir pristatymas. 
 
Kadangi sąvoka “Skrydis” yra labai plati, mokiniai 
turi galimybę įvairiai interpretuoti temą.  
Nuo labai konkretaus darbo apie aeronautikos 
vystymąsi, jos techninį progresą, įtaką žmonijos 
tobulėjimo raidoje, iki legendų ir fantastinių 
skrydžių idėjų pateikimo, bei dar įvairesnio šio 
termino interpretavimo. 



KNYGA 
(Rekomenduojama 9-11 klasių 
moksleiviams) 

Tikslai, uždaviniai:  
• Skatinti mokinio savarankiškumą, 

kūrybiškumą, naujų gebėjimų savyje 
ieškojimus ir atradimus.  

• Praplėsti ir gilinti knygrišybos, šrifto, 
erdvinio, technologinio, bei meninio 
suvokmo žinias.  

• Ugdyti estetinį skonį.  
• Mokyti atrinkti svarbiausią informaciją iš 

galybės informacinių šaltinių, sisteminti 
įgytas žinias. Vykdant savo projektą, 
surinktą medžiagą panaudoti pačiu 
efektyviausiu būdu.  

• Darbo eigoje skatinti įtraukti ir naudoti savo 
žinias įvairiose mokslo srityse. 

 
Darbo eiga: 
I-as etapas: 
Vaizdinės, teorinės medžiagos rinkimas, 
sisteminimas, paruošimas efektyviam ir įdomiam 
surinktos medžiagos pristatymui. 
Darbo pristatymas. 
 
II-as etapas: 
Sugalvoti kokį meninį darbą (atitinkantį pasirinktą 
temą) norės vykdyti.  
Eskizų ir piešinių pasirinkta tema vykdymas.  
Meninio darbo techninių galimybių nagrinėjimas ir 
aptarimas. 
 
III-as etapas: 
Meninio darbo kūryba, panaudojant kuo daugiau 
skirtingų medžiagų ( įvairių rūšių popierius, oda, 
molis, stiklas, metalas ir kitos netradicinės 
medžiagos) 
Darbo eksponavimas ir pristatymas. 
 
Kadangi sąvoka “Knyga” yra labai plati, mokiniai 
turi galimybę įvairiai interpretuoti temą.  
Nuo labai konkretaus darbo apie knygrišybos 
vystymąsi, pirmųjų raštų atsiradimą iki XXIa. 
knygrišybos naujovių.  
Galima gilintis kokią įtaką padarė raštas ir knyga 
žmonijos tobulėjimo progrese, nagrinėti žymių 
dailininkų bei knygrišių pėdsakus knygų raidos 
istorijoje ir dar įvairiau interpretuoti šią temą. 

ORNAMENTAS ODOS 
MENE 
(Rekomenduojama 8-11 klasių 
moksleiviams) 

Tikslai, uždaviniai:  
• Skatinti mokinio savarankiškumą, 

kūrybiškumą, naujų gebėjimų savyje 
ieškojimus ir atradimus.  



• Praplėsti ir gilinti meninių, istorinių žinių 
bagažą.  

• Ugdyti estetinį suvokimą, pagarbą gilioms 
liaudies meno tradicijoms. 

• Mokyti atrinkti svarbiausią informaciją iš 
galybės informacinių šaltinių, sisteminti 
įgytas žinias. Vykdant savo projektą, 
surinktą medžiagą panaudoti pačiu 
efektyviausiu būdu.   

• Darbo eigoje skatinti mokinį įtraukti ir 
naudoti pačias įvairausias informacijos 
priemones ir šaltinius. 

 
Darbo eiga: 
I-as etapas: 
Vaizdinės, teorinės medžiagos rinkimas, 
sisteminimas, paruošimas efektyviam ir įdomiam 
surinktos medžiagos pristatymui. 
Darbo pristatymas. 
 
II-as etapas: 
Sugalvoti kokį meninį - erdvinį darbą (atitinkantį 
pasirinktą temą) norės vykdyti.  
Eskizų ir piešinių pasirinkta tema vykdymas.  
Meninių priemonių ir techninų darbo atlikimo 
galimybių nagrinėjimas ir aptarimas. 
 
III-as etapas: 
Meninio darbo kūryba, panaudojant kuo daugiau 
skirtingų medžiagų (oda, tekstilė, molis, stiklas, 
metalas ir kitos - netradicinės priemonės) 
Darbo eksponavimas ir pristatymas. 
 
Sąvoką “Ornamentas odoje” mokiniai turi galimybę 
įvairiai interpretuoti.  
Gali būti konkretus darbas apie jau  akmens amžiuje 
atsiradusius ornamentinius piešinius žmonių 
dirbiniuose ir aprangoje, spartų dekoravimo ir 
puošybos vystymąsi, bei ornamento įtaką visam – ir 
vaizduojamąjam ir taikomąjam -  menui.  Galima 
dar įvairiau interpretuoti šią temą. 

 
 


