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Tikslas:  

  Supažindinti mokinius su taikomuoju menu ir parodyti, kiek daug jo pavyzdžių yra mūsų 

kasdienybėje. Ugdyti meninį skonį ir kūrybiškumą, pagarbą istoriniam paveldui ir amatui. Ugdyti 

atsakingą vartojimą ir suvokimą, kad kiekvienas asmeniškai prisidedame prie aplinkos kūrimo. 

 

Uždaviniai: 

1. Aptarti taikomojo meno rūšis. Supažindinti su kostiumo dizainu, kaip taikomojo meno 

rūšimi, kuri yra bene arčiausiai žmogaus kūno, atspindi asmenybės nuostatas, emocijas. 

Aptarti istorinio kostiumo raidą, jo kūrimo procesus ir palyginti su šiandieninės greitosios 

mados reiškiniu. 

2.  Peržiūrėti filmo apie greitąją madą ištraukas. Aptarti greitosios mados neigiamą įtaką 

aplinkai. Diskutuoti, ką kiekvienas galėtume pakeisti savo kasdienybėje. Sugalvoti idėjų, 

kaip galėtume atnaujinti savo jau turimus drabužius. 

3. Sudalyvauti edukacijose, kuriose vaikai artimiau susipažins su lietuvių tautiniu kostiumu, 

teatriniu kostiumu, jų kūrimo procesais, menine verte. 

 

4. Sudalyvauti edukacijose, kuriose vaikai išbandys kai kuriuos audinio marginimo, piešinio 

ant audinio perkėlimo būdus.  

 

5. Tekstilinių dažų ir pasirinktos technikos pagalba papuošti savo turimą aprangos elementą ar 

drabužį, šitaip pratęsiant jo dėvėjimo laiką bei sukuriant emocinę, meninę vertę. 

 

Ugdomos kompetencijos: 

 Pažinimo, kūrybiškumo, dailės įgūdžių pritaikymo kasdienybėje, socialinės atsakomybės. 

 

Numatomas rezultatas: vaikai pristatys savo dekoruotus drabužius ar aprangos elementus, meninių 

eksperimentų aplanką ir refleksijų dienoraščius. 

 

 

Veiklų lentelė: 

 

Data Veikla Val. 

sk. 

Pastabos  

03-15 Susipažįstame. Aptariame veiklos planą, kokios 

priemonės bus reikalingos. 

 Kalbame apie taikomojo meno rūšis, ieškome taikomojo 

meno pavyzdžių mūsų kasdieniniame gyvenime. 

Susipažįstame su kostiumo dizainu, kostiumo kūrimo 

procesais, mados reiškiniu. Aptariame istorinio kostiumo 

raidą. 

 Susipažįstame su lietuvių tautiniu kostiumu: Klaipėdos 

etnokultūros centro edukacija ,,Tautinio kostiumo 

įdomybės ir aktualijos 

0,5 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

Edukacijos kaina 3 

eurai, reikalingi 

autobuso bilietai. 



 

Pildome dienoraščius. 

 

  0,5 

 

 

04-06 Peržiūrime filmo apie greitąją madą ištraukas. Kalbame 

apie greitosios mados neigiamą įtaką aplinkai, 

svarstome, ką kiekvienas galėtume pakeisti savo 

kasdienybėje.  

 Susipažįstame su audinio dekoravimo technikomis: 

edukacijos P. Domšaičio galerijoje ,,BATIKOS 

RAŠTAI‘‘ir ,,KAIP VIENAS PIEŠINYS TAMPA 

ŠIMTU ESTAMPŲ‘‘. 

Pildome dienoraščius. 

1,5 

 

 

2,5 

 

 

0,5 

 

 

 

Edukacijoms turėti 

6 eurus, reikalingi 

autobuso bilietai. 

05-12 Ant audinio skiaučių išbandome tekstilinius dažus, 

rašiklius, skirtingas technikas. 

 Sugalvojame idėjų, kaip galėtume atnaujinti savo jau 

turimus drabužius ar kitus aprangos elementus.  Piešiame 

dekoro eskizus savo pasirinktam drabužiui (ar  aprangos 

elementui). Pradedame perkėlinėti piešinius ant 

pasirinkto daikto.  

Pildome dienoraščius bandymų, eskizų pavyzdžiais. 

 

3,5 

 

 

 

0,5 

 Susirenkame po 2 

eurus, kad 

įsigytume bendrą 

tekstilinių dažų 

komplektą 

eksperimentavimui 

ir galutiniams 

darbams dekoruoti 

(galima įsigyti ir 

atsinešti savo). 

05-22 Kūrybinės dirbtuvės. Perkeliame susigalvotus piešinius 

ant drabužių ar kitų aprangos elementų įvairių tekstilinių 

dažų pagalba. Džioviname, fiksuojame. 

 Fotografuojame rezultatus. Pildome dienoraščius. 

4 

 

0,5 

 

06-13 Eksponuojame darbus, pristatome refleksijų dienoraščius 

ir eksperimentų aplankus.   

3  

 

 

 

Suderinta Metodinės tarybos 2022 m. rugsėjo ___ d. posėdyje.  

 

Metodinės tarybos pirmininkė Vardenė Pavardenė ________________________ 


