
                                                                           MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLOS 

                                                                        mokytojos RAMINTOS LUPEIKIENĖS 

                                         nuotolinio  mokymo  DAILĖS ISTORIJOS užduotys 4A, B klasei 

                                

Nuo 2020 m. birželio 4 d. iki 2020 m. liepos 2 d. 

Uždavinys: Susipažinti su liaudies meno simbolika ir tyrinėti kur buvo naudojami būdingiausi ir 

seniausi lietuvių liaudies ornamento simboliai. 
 

Eil. 

Nr. 

Valandų 

skaičius 
Data Temos/užduotys 

1. 1 4A kl. 

2020-06-01 

 

4B kl. 

2020-06-04 

Tema: Liaudies meno simbolika.  

Mokomoji dailės programa „ARS 3“ (įvesti per Google paiešką  

„Ars 3 - Lietuvių liaudies meno simbolika“). 
 

Senovėje ornamentas reiškė informacijos perdavimą ženklų 

pagalba.  

 

Užduotis:  

1) išsiaiškinti kur buvo naudojami būdingiausi ir seniausi lietuvių 

liaudies ornamento simboliai: taškas, trikampis, rombas, 

apskritimas, segmentinė žvaigždė, kryžius, svastika ir pasaulio 

medis. 

2) sukurti savo asmeninį ženklą, kuriame būtų panaudotas nors 

vienas ar keli liaudies meno simbolis(-iai).  

Eskizus nufotografuojame ir atsiunčiame adresu: 

 ramintamzk@gmail.com.    

Nepamirštame ant darbų nurodyti savo vardo, pavardės. 

Pabaigoje siūlau apsilankyti virtualioje parodoje Palangos Gintaro 

muziejuje https://turai.vturai.lt/1_gintaro_lt/ 

 

2. 1 4A kl. 

2020-06-08 

 

4B kl. 

2020-06-11 

Tema: Liaudies meno simbolika. Kryžiaus panaudojimas. 

Mokomoji dailės programa „ARS 3“ (įvesti per Google paiešką  

„Ars 3 - Lietuvių liaudies meno simbolika“). 
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Susipažinti su mažosios architektūros statiniu Kryžiumi. Kur 

jis naudojamas ? 

Tai magiškas ir religinis simbolis, ornamento motyvas. Atsirado 

pirmykštėje bendruomenėje kaip ugnies simbolis. Jis būdingas 

daugeliui senųjų kultūrų. Nuo 4 a. tapo krikščionių tikėjimo 

simboliu. Kryžius labai paplitęs lietuvių medžio raižiniuose ir 

audiniuose, jų ornamentuose. Ypač gražūs kryžiai iš kalto metalo 

su saulės, mėnulio, žvaigždžių ir žalčių motyvais. Kryžiais 

puošiamos memorialinių paminklų metalinės viršūnės. 

Užduotis:  

sukurti keletą eskizų memorialinių paminklų metalinėms 

viršūnėms, kuriose būtų panaudoti kryžiai -saulutės.  

Eskizus nufotografuojame ir atsiunčiame adresu: 

 ramintamzk@gmail.com.    

Nepamirštame ant darbų nurodyti savo vardo, pavardės. 

 

3. 1 4A kl. 

2020-06-15 

 

4B kl. 

2020-06-18 

Tema: Kryžius -saulutė -improvizacija 

Mokomoji dailės programa „ARS 3“ (įvesti per Google paiešką  

„Ars 3 - Lietuvių liaudies meno simbolika“). 

Užduotis: sukurti modernias kompozicijas, panaudojant liaudies 

meno simbolius apskritimą ir kryžių. 

 Nusipiešti pieštuku eskizą ir jį perkelti ant didesnio kartono lapo 

(kartonas gali būti iš batų dėžės). Darbą atliksite tušu, markeriais, 

naudosite peiliuką kai kurioms detalėms išpjauti ir išryškinti. 

Piešinyje gali būti panaudotas tekstas. 

 

 

 

 

 

  
 

 

4. 1 4A kl. 

2020-06-22 

 

4B kl. 

2020-06-25 

Tema: Kryžius -saulutė -improvizacija 

Mokomoji dailės programa „ARS 3“ (įvesti per Google paiešką  

„Ars 3 - Lietuvių liaudies meno simbolika“). 

Užduotis: sukurti modernias kompozicijas, panaudojant liaudies 

meno simbolius apskritimą ir kryžių. 

Darbas tęsiamas ant kartono, dirbama tušu, panaudojant peiliuką 

tam tikrų detalių išpjovimui . Galima išpjaustyti raides, naudoti 

markerius užrašui. 
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5. 1 4A kl. 

2020-06-29 

 

4B kl. 

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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