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Sveiki,
mano vardas Aistė Marija. Kai reikėjo rinktis
patyriminio ugdymo komandą buvau nustębusi, reikėjo
išsirinkti tris labiausiai patinkančias.Tik tris! Nežinojau
ką rinktis visi pavadinimai skambėjo įdomiai, norėjau
visur,,, tačiau tik pamačiusi užrašą ,,Pasimatuok meną''
supratau kur noriu patekti. Mane visda žavėjo menas,
muzika, paveikslai, parodos. Taigi išrinkau norimiausią
komandą ir neramiai laukiau. Sužinojusi, kad mane
pasirinko laibai apsidžiaugiau, susirinkau teptukus,
akvareles ir pasiraitojau rankoves :)

Trumpas aprašymas 



Pirmajame susitikime susipažinome traukdami iš dėžutes paslaptingą
daiktą apie kurį turėjome papasakoti istoriją. Susipažinę nedelsdami

pradėjome darbą, o jis buvo toks:

,,Susipažinkime ir pasimatuokime meną''

Pirmoji patyriminio ugdymo
diena:





Antroji patyriminio ugdymo
diena:

Antrają dieną turėjome išvyką į ,,Prano Domšaičio'' galeriją. Ten mes
turėjome truputi teorijos apie ,,TAI KAS TAS PRANAS?'' ir tada jau

dauuug praktikos. Pirmiausia mums buvo duoti - lapas ir pieštukas, ant
lapo buvo dėmė iš kalkių, mes turėjome vaikščioti po salę kurioje buvo
sukabinti Prano Domšaičio paveikslai, išsirinkti kelis patikusius. Tada
paveikslų detales nupiešti ant lapo norimose vietose, kad gautus ne

lapas su dėme o paveikslas. Štai kaip vyko procesas:

Pasimatuokime - GRAFIKĄ





Taigi po paveikslų kurimo turėjome dar truputį teorijos apie grafiką ir
va tada jau prasidėjo visas įdomumas. Pasiskirstėme į dvi grupes kol mes

darėme paveikslą iš batraiščių:



Kita grupė tepė rašalu savo plunksnas, taip pat laikė vairavimo teises:

Gaila, bet kai apsikeitėme aš tesių neišsilaikiau... :(



Kaletas mano darbųKaletas mano darbųKaletas mano darbų



Trečioji Patiryminio ugdymo
diena:

Trečiąją dieną mes mokėmes GRAFFITI meno. Savo vardus parašėme
graffiti forma, sunkus bet linksmas darbas. Taipogi turėjome

nusifotografuoti prie trijų graffiti sienų (namų darbai) ir susikurti mini
eskizą paskutiniajam, sunkiausiam, linksmiausiam darbui, apie kurį visai

netrukus. Taigi mūsų grffiti darbai:

GRAFFITI





Namų darbai: :)



Trumpas aprašymas apie
nuotraukas su grafičiais:
  Kūrėjai - ŽYGIMANTAS AMELYNAS, PIJUS ČEIKAUSKAS, LINAS
KAZIULIs. Tai kurinys apie mergaitę kuri visai nenorėjo suaugti,
kasdien ji svajodavo ir skaitydavo pasakas tačiau kartais į realybę ją
sugražindavo mama sakydama : Gana svajoti, mes veluojam.Bet jei
kažkada nebūtų fantazavę didieji mokslininkai dabar neturėtume
knygų, muzikos, radijo, telefonų, traukinių ir t.t.

1.

   2. Kūrėjai - broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Piešinyje
vaizduojama našlaitė, šalia kurios parašyti žodžiai verčia susimąstyti -
,,Jūs žiūrite į manę ilgiau nei kažkada žiūrėjo mano tėvai...."  
Šis darbas skirtas skatinti įvaikinimą.
 3.  Spalvoti, išraiškingi ir įdomūs veidai, linksmina praeivius ir ir
praslaido niūrią nuotaiką. Autorius nežinomas.



Ketvirtoji diena:

Trečiają dieną mes rezgemė idėjas planavome, mąstėmė ir piešėmė mini
projektus. Taigi planas buvo išsirinkti mokyklos garažo sieną ( vieną )
nusipiešti ant lapo idėją ir ketvirtają dieną perkelti savo idėją ant

didelio fanieros gabalo. Štai kas gavosi:                  

Įdėjos įgivendinimas





Patiriminio dienos jau baigtos, emocijos patirtos ir
nuoširdžiai tikiuosi ir kitais metais būti toje
pačioje grupėje. Praleidau daug gražaus, idomaus,
prasmingo ir linksmo laiko taigi (tikiosi) iki kitų
metų :)... 

Tai gi kas toliau...



 Ačiū už dėmesį 


