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U ž d a v i n y s  Reljefo kūrybos proceso pažinimas.  
1TEMA: „Reljefas iš Lietuvoje augančių 3 rūšių medžių lapų“  projektas 
 
2020-05-06 užduoties aprašymas:  

Dirbdami nuotoliniu būdu neturime galimybės lipdyti, todėl duodamos 
užduotys supažindins kaip galima kurti projektą pagal kurį bus lipdomas reljefas. 
Darydami projektą mėginsime sužinoti kas yra reljefas, kur  panaudojamas, kuo gali 
būti įdomus ir kada jis vertinamas gerai.   

Susiraskite internete 3 skirtingų Lietuvoje augančių medžių lapus. 
Nupieškite juos ant A4 popieriaus lapo. Dydžiai turi būti skirtingi, bet ne mažesni kaip 
10 cm ir ne didesni kaip 20 cm ilgio. Nupieštus lapus iškirpkite po vieną. Vėliau nuo 
iškarpų nukopijuokite skirtingai  2+2 +3 ar 1+4+2 ar 3+3+1lapus. Kiekvienas lapų 
skaičių pasirenkate patys, bet iš viso ne daugiau nei 7 lapus. 

 
2020-05-13 užduoties aprašymas: 

 Visų lapų kraštus apibrėžiame pieštuku. Taip paryškiname, kad aiškiau matytųsi, jų 
siluetą. 
Ant stalo padedame (pageidautina) A4 dydžio popieriaus lapą. Ant jo kuo įdomiau 
išdėliojame visus 7 turimus medžių lapus. Galima tam tikro lapo dalį pridengti kitu lapu, bet 
visų 7 lapų nors dalis turi matytis. Reikia išdėlioti kad mūsų turimi lapai nebūtų sustumti 
viename kuriame krašte. Kai jausite kad išdėliojote (išbalansavote) gerai, apipieškite lapų 
formas ant didžiojo popieriaus lapo. Pakelkite popierinius lapus ir tose vietose kur jie gulėjo, 
pasižiūrėdami internete, kuo tikroviškiau nupieškite medžių lapus pieštuku. Piešti reikia taip 
tikroviškai kad norėtųsi  pačiupinėti ar jie tikri ar nupiešti.  Štai ir parengėme projektą 
lipdymui. Pabaigus piešinius, apatiniame dešiniajame kampe užrašome savo vardą, pavardę, 
datą, mokytojo vardą, darbo pavadinimą. T A I  P R I V A L O M A.  Pabaigtus ir pasirašytus 
piešinius nufotografuokite ir  siųskite adresu : zenonasmzk@gmail.com  t.861863672 



 
2 TEMA: „Reljefas, kuriame vaizduojama gėlė, esanti jūsų namuose“. eskizas                        
 

       
 
2020-05-20 + 

 2020-05-27   užduoties aprašymas: 
Pasirinkite gėlę, esančią namuose. Ją nupieškite ant A3 formato popieriaus lapo. 

Kurdami eskizą stenkimės piešti kuo paprasčiau. Galime piešti tik dalį gėlės, pvz. tik žiedą ar 
tik lapus, keletą žiedų ar keletą lapų. Galima iš tos gėlės detalių sudėlioti ornamentą ar 
visiškai laisvą kompoziciją. Pieškite kaip niekas kitas nesugebėtų  sugalvoti. Tai, kad jūsų 
darbai niekur nematyti ir nepakartojami, yra pagrindinis reikalavimas. Ką sukursite, 
nulipdysime kai sugrįšime dirbti į mokyklos patalpas. Noriu, kad piršdami atkreiptumėte 
dėmesį kuri gėlės vieta yra arčiau jūsų ir kuri toliau. Kai lipdysime, mokysimės nulipdyti 
plokščią gėlę kad atrodytų  apvali, turinti antrą pusę. Nupieškite po 3 gėlės variantus. Kai 
jums atrodys kad jau gražu, pasirašykite, nufotografuokite ir pasiųskite man. 

 

3 TEMA: „Saviraiška Vaikų dienai“. 

2020-06-03 užduoties aprašymas: 
 Pasiklokite ant grindų gabalą šviesios medžiagos. Dydis 1m X 1m. Galite paimti  
paklodę, lovatiesę, staltiesę ir užlenkti kraštus, kad liktų dydis 1m X 1 m. Tai bus jūsų 
skulptūros pjedestalas (dar galima vadinti postamentu arba pagrindu). Ant jo, iš namuose 
turimų daiktų,  sustatykite  skulptūrą. Ją, pasibaigus karantinui, „pastatysime‘‘ mieste. 
Skulptūra turi vaizduoti JUS. Padėti gali tėveliai, broliai, seserys ar draugai. Vertinsime pagal 
panašumą. Draudžiu daryti aukštesnę negu 1m 40 cm ir liepiu statyti tik esant namuose 
suaugusiems. Baigtą darbą nufotografuokite iš 3 pusių ir skirtingų aukščių 5 nuotraukas ir 
atsiųskite man zenonasmzk@gmail.com t.861863672    PASIRAŠYKITE ANT FAILO.  
  
  
  
 
   
  

 
 


