
 

                                                                                  

 

MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLOS 

                                                                          mokytojos RAMINTOS LUPEIKIENĖS 

                                  nuotolinio mokymo TAPYBOS UŽDUOTYS 1 klasei 

 

 

Nuo 2020 m. birželio 4 d. iki 2020 m. liepos  2 d.   /  2val. per savaitę 

  

1. Tema: „ Ratas, saulė, mandala “. Projektas 

Uždavinys: centrinė kompozicija, piešinio plokštumos užpildymas, spalvų įvairovė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

2020-06-04 užduoties aprašymas: 

 

Per visą piešimo lapą nusipiešiame didelę saulę kaip ratą , o toje saulėje piešiame dar 

mažesnę saulę, paskui dar mažesnę kol užpildysime visą saulę ratais. Jų gali būti 6, 7 , o gal ir visi 8 

ar 9 ratai( tiek kiek ir jums metų).Paskui piešime kiekviename rate vis skirtingą raštą, atitinkantį 

vaiko metus. Tai gali būti įvairios figūrėlės, geometrinės formos, daržovės, vaisiai, buteliukai, 

vabzdžiai, gyvūnėliai ir kt. daiktai, kuriuos mėgsta kūdikiai ir vaikai. Piešiami daiktai turi „keliauti“ 

ratu ir kartotis, bet jie neturi būti per daug smulkūs. Taip sukuriama vaikiška mandala- simetriškas 

piešinys apskritime. Tai universalus pasaulio vienovės, sveikatos ir sėkmės simbolis, dar vadinamas 

maginiu apskritimu. 

Padarytas nuotraukas ir nufotografuotus eskizus atsiųsti adresu: ramintamzk@gmail.com. 

Informacija konsultuojant taip pat teikiama žinutėmis „Messenger“ programėlės pagalba. 

 

 

2020-06-11 užduoties aprašymas 

 

Baigus vaikišką mandalos piešinį pieštuku, tapome darbelį turimomis priemonėmis. 

Pagalvokite kokios spalvos ir atspalviai dominuos fone ir kokių spalvų bus jūsų mandala.  

Pradedame nuo fono, paskui stengiamės ištapyti smulkesniu teptuku detales. Ieškokite naujų spalvų 

maišydami pasirinktas spalvas paletėje.  

Reikalingos priemonės: guašas, teptukai, A3 formato piešimo lapas, paletė. 

Pabaigus tapybos darbą apatiniame dešiniame kampe užrašome pieštuku savo vardą, pavardę, datą, 

pavadinimą. Atliktą darbelį nufotografuoti ir atsiųsti adresu: ramintamzk@gmail.com. 

Informacija konsultuojant taip pat teikiama žinutėmis „Messenger“ programėlės pagalba. 
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2 Tema: „ Fantastinė gėlių mandala 1“ .  

Uždavinys Mokysis įvairiais spalvų deriniais sukurti vis kitokią nuotaiką, naudojant 

skirtingas technikas. 

 

 
 

2020-06-18 užduoties aprašymas 

 

Pagalvokite kaip spalvomis perteikiama nuotaika?  

Išeikite į lauką ir prisiskinkite įvairiausių gėlių , lapų, žolynų. Kotelius gėlių žiedeliams 

nukarpykite. Pasiimkite  didelį popieriaus ar kartono lapą ir ant jo nusibrėžkite  apskritimą, paskui 

apskritime kvadratą, paskui vėl apskritimą, paskui vėl kvadratą ir apskritimą. Turi gautis 3 

apskritimai ir 3 kvadratai.Būtinai pasižymime vidurio tašką ir apgalvojame kaip ant skirtingų 

kvadratų ir apskritimų sudėliosime iš gėlyčių raštą.  

Pabaigus  darbą apatiniame dešiniame kampe pridedame juostelę ant kurios užrašome 

pieštuku savo vardą, pavardę, datą, pavadinimą. Atliktą darbelį nufotografuoti ir atsiųsti adresu: 

ramintamzk@gmail.com. 

Informacija konsultuojant taip pat teikiama žinutėmis „Messenger“ programėlės pagalba. 

 

 

3 Tema: „ Fantastinė mandala 2“ . 

 

2020-06-25 užduoties aprašymas 

 

Šiandien kursite fantastinę mandalą iš popieriaus ir naudosime guašą.  Iš žurnalų  ar 

nereikalingų lankstinukų išsikerpame įvairių augalų, vaistažolių ar vaisių, daržovių nuotraukų. Ant 

piešimo lapo vėl nubrėžiame ratą arba kvadratą. Pagalvojame kaip būtų galima įdomiai tas  

išsikirptas nuotraukas suklijuoti, kad gautųsi įdomi kompozicija. Kai suklijuojame pabandome 

plonu teptuku užtapyti norimose vietose detales.Tai gali būti vabaliukai, voratinkliai, rasos lašeliai.  

Galima panaudoti siūlus, senas sagas, karoliukus. Darbą turite atlikti kruopščiai ir įdomiai, 

nebijokite fantazuoti, eksperimentuoti. 

Atliktus darbus nufotografuokite ir atsiųskite mokytojai adresu: ramintamzk@gmail.com . 

 

 

2020-07- 02  darbų peržiūra 

 

Visi sukurti nuotoliniu būdu darbai dar kartą nufotografuojami ir siunčiami mokytojai 

adresu: ramintamzk@gmail.com . 

 

Pabaigoje siūlau apsilankyti virtualioje parodoje – viename iš pasirinktų muziejų              

(o pažiūrėti galima ko tik širdelė trokšta      ). 

Google Arts & Culture:  https://bit.ly/3bkw1fB     
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