
                                                                                                                                                                

MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLOS 

                                                                          mokytojos RAMINTOS LUPEIKIENĖS 

                                  nuotolinio mokymo DAILĖS ISTORIJOS užduotys 5 klasei 

 

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

Uždavinys: žinoti gotikos  pagrindinius bruožus ir meno kūrinius, labiau pasigilinant į 

gotikinių vitražinių langų puošybą ir sukurti vitražo projektą kambario langui.  

 

Eil. 

Nr. 

Valandų 

skaičius 
Data Tema/Užduotis 

1. 1 2020-06-04 Tema: Gotikinė  tapyba, vitražas.  Projektas 

surasite įvedę į Google paiešką  „ARS 2“ ir tada žiūrėkite meno laikotarpį 

Gotika). 

Gotikiniai smailiaarkiai langai buvo puošiami vitražais. Puošyba pabrėžė 

bažnyčios architektoniką, vaizdavo Šventojo Rašto scenas, atspindėjo 

laikotarpiui būdingą visatos sandaros supratimą. Vitražas tampa tikra 

architektūros tapyba. Aiškios spalvos: mėlyna, purpurinė, raudona, 

žalia, gelsva, ochra, balta – nudažo visą vidinę erdvę. 

Architektūros stilistika veikė ir kitas dailiosios kūrybos sritis: miniatiūrų 

tapybą, amatus. Pradėjo sparčiai plėtotis altorių tapyba., bet labiausiai savo 

puošnumu išsiskiria gotikinis apvalus langas-rožė.  

 

 

 

 

 

 

Užduotis: Peržiūrėjus gotikinio stiliaus  tapybos darbus ir susipažinus su 

šio laikotarpio pagrindiniais bruožais, sukurkite vitražų eskizų savo 

kambario langui A4 formato piešimo lape. Pagalvokite ką norėtumėte 

piešti: augalus, gyvūnus ar žmones, o gal abstrakčias figūras, detales. 

Eskizuose piešinys turėtų būti suskaidytas į nedidelius gabalėlius, kurie 

sujungiami kontūrine paryškinta  jungimo linija. Į suskaidytas plokštumas 

įvesite spalvų. Pagalvokite koks atliktas eskizas ir  spalvinis sprendimas 

jums bus priimtiniausias? Eskizus atrinkimui  nufotografuoti, užrašyti 

darbo metriką ir atsiųsti adresu: ramintamzk@gmail.com 
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2. 1 2020-05-11 Užduotis: Vitražo projektas kambario langui. 

Darbas tęsiamas, tikslinamas atrinkto eskizo piešinys, kuris suskaidomas į 

didesnes ir mažesnes plokštumas, paryškinamos kontūro linijos ir 

apgalvojamas spalvinis sprendimas. Pradedamas kurti spalvinis projekto 

variantas turimomis priemonėmis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 1 2020-05-18 Užduotis: Vitražo projektas kambario langui. 

Atliekamas spalvinis sugalvoto vitražinio  piešinio variantas. Atkreipiamas 

dėmesys į detales, šviesos ir šešėlių spalvinius santykius, dekoratyvumą. 

 

4. 1 2020-06-25 Užduotis: Vitražo projektas kambario langui. 

Lango projektas baigiamas ryškinant sutvirtinimo juosteles (stiklo 

gabaliukams), užbaigiamos piešti detalės. Pagalvokite kokiam kambario 

langui tiktų toks vitražo spalvinis sprendimas. Darbelį nufotografuoti, 

užrašyti darbo metriką ir atsiųsti adresu: ramintamzk@gmail.com  

 

5. 1 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 širdis trokšta      ). 

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