
ERDVINĖS FIGŪROS 
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DARBĄ ATLIKO: DANIELIUS PERKAUSKAS (6D), GIEDRE TRUKŠINAITĖ (6D), KOTRYNA ŠEŠELGYTĖ (5B), ERIKAS KAREČKA 
(5D), ADOMAS LIBIKAS (6C), GIEDRIUS AŽIGARAS (6A)

MOKYTOJA: RIMA KANTAUSKIENĖ



ERDVINIAI KŪNAI



DANIELIUS PERKAUSKAS

Kūgis - tai yra erdvinis kūnas, kuris yra gaunamas statųjį
trikampį sukant aplink vieną iš jo statinių. Kūgis yra sukinys.

Kūgis



GIEDRĖ TRUKŠINAITE

Ritinys, tai erdvinis kūnas, kuris yra gaunamas sukant 

stačiakampį apie vieną iš jo kraštinių. Ritinys yra sukinys.

Ritinys



KOTRYNA ŠEŠELGYTĖ

Piramidė yra briaunainis. Piramidžių būna įvairių, jos rūšis 

nustatoma pagal pagrinde esantį daugiakampį, piramidės 

šoninėse sienose yra trikampiai.

Piramidės



GIEDRIUS AŽIGARAS

Stačiakampis gretasienis yra briaunainis. Jis turi 12 briaunų, 8 

virūnes ir 6 sienas, kurias sudaro poromis lygūs stačiakampiai.

Stačiakampis 

Gretasienis



ERIKAS KAREČKA

Prizmė yra briaunainis. Prizmės rūšis priklauso nuo pagrinde 

esančio daugiakampio. Stačiosios prizmės šoninės sienos yra 

stačiakampiai, o pagrindai yra lygūs daugiakampiai.

Prizmė



ADOMAS LIBIKAS

Rutulys yra sukinys, jis turi viena sieną

Rutulys



ARCHITEKTŪRINIAI PASTATAI

Danielius Perkauskas: „Mano ofisas“

Giedrius Ažigaras: Klaipėdos Universitetas

Adomas Libikas: Kauno Pilis

Kotryna Šešelgytė: „Pilis“

Giedrė Truškinaitė: „Darželis“

Erikas Karečka: „Keistas namukas“



DANIELIUS PERKAUSKAS

Tai yra mano sukurtas ofisas. Bokštelis yra stiklinis, viduje yra 

muziejus. Šį erdvinį architektūros pastatą sudaro trikampė
stačioji prizmė, trikampė piramidė ir stačiakampis gretasienis.

Ofisas



GIEDRIUS AŽIGARAS

Tai yra Klaipėdos universitetas veikiantis 

Klaipėdoje nuo 1991 m. Vienintelis klasikinis 

universitetas vakarų Lietuvoje. Universiteto 

šukis: „Laisvė ir erdvė veikti!“.

Šiam erdviniui pastatui gaminti buvo 

panaudota 3 kubai, 4 stačiakampiai gretasieniai 

ir 1 keturkampė piramidė.

Klaipėdos 

universitetas



ADOMAS LIBIKAS

Įdėjų sėmiausi iš Kauno pilies. Šį erdvinį architektūros pastatą 

sudaro 3 stačiakampiai gretasieniai, 1 kūgis ir 1 trikampė
piramidė.

Kauno pilis



KOTRYNA ŠEŠELGYTĖ

Padariau šią pilį iš 1 stačiakampio gretasienio, 2 ritinių ir 2 kūgių. Ši pilis 

yra man vaizduotės kūrinys: ji stovi Alpėse ir joje beveik nėra oro, todėl 

joje niekas negyvena.

Pilis



GIEDRĖ TRUKŠINAITĖ

Aš padariau vaikų darželi iš stačiakampio gretasienio, 

piramidės ir šešiakampės prizmės.

Darželis



ERIKAS KAREČKA

Keistas namukas, tai namukas su keistai pastatytu stogu. Šį
erdvinį architektūros pastatą sudaro keturkampė piramidė ir 

stačiakampis gretasienis.

Keistas namas



APIBENDRINIMAS

• Bendradarbiavome tarpusavyje.

• Ieškojome ir pateikėme reikalingą informaciją.

• Lavinome erdvinių figūrų išklotinių braižymo įgūdžius. Lavinome 
smulkiąją motoriką, karpydami ir lankstydami erdvines figūras.

• Dalyvavome edukacijoje „Klaipėdos senamiestis“.

• Naudojome IT programą PowerPoint, kuriant darbų pristatymą.



AKIMIRKOS IŠ UŽSIĖMIMŲ


