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VIZUALINĖ KOMUNIKACIJA MŪSŲ APLINKOJE



DIDŽIOJI DALIS VISOS INFORMACIJOS, KURIĄ PRIIMAME, 
YRA VIZUALINĖ



VIZUALINĖ KOMUNIKACIJA

ŽINUTĖ PERTEIKTA
VAIZDU

FOTOGRAFIJA GRAFIKA
(PIEŠINYS)

JUDANTYS 
VAIZDAI

INFOGRAFIKA

PRIEMONĖS

TIPOGRAFIJA

PRIEMONĖS DAŽNAI YRA JUNGIAMOS
ir gaunamas formų, spalvų, teksto junginys, padedantis perduoti žinutę

GRAFIKA IR TIPOGRAFIJA



• LOGOTIPAI IR FIRMINIS STILIUS

• SPAUSDINTINĖ REKLAMA (PLAKATAI, KATALOGAI, SKRAJUTĖS)

• PAKUOTĖS

• KNYGOS 

• LAIKRAŠČIAI IR ŽURNALAI

• PARODŲ STENDAI

• ORIENTAVIMOSI NUORODŲ SISTEMOS (INFORMACINIS DIZAINAS)

• INTERNETO SVETAINĖS

• APLIKACIJOS

• VIDEO KLIPAI

• ŽAIDIMAI

• VITRINOS
 

VIZUALINĖS KOMUNIKACIJOS SRITYS 



FIRMINIS STILIUS

FIRMINIS STILIUS
VIZITINĖS



PAKUOTĖS



PAKUOTĖS



INFOGRAFIKA



INFOGRAFIKA

KNYGOS



VAIZDAS GALI BŪTI PAPRASTAS 
ARBA LABAI SUDĖTINGAS 

TAČIAU SVARBIAUSIA, KAD BŪTŲ TAIKLIAI 
PERDUOTA PASIRINKTA ŽINUTĖ 

ŽINUTĖ PAVERČIAMA 
IDĖJA

IDĖJA 
PAVERČIAMA 
TINKAMU VAIZDU

POREIKIS 
PAVERČIAMAS 
ŽINUTE



TAI
GRAFINIS VAIZDAS

ATLIEKANTIS
FUNKCIJĄ



VAIZDŲ
KALBOS

PRIEMONĖS 

SIMBOLIAI

ASOCIACIJOS

SPALVOS

ŽENKLAI

TEKSTAS

PALYGINIMAI

NUOTAIKA

FAKTAI

FIKCIJA

PASLAPTIS

MAGIJA

PAŽĮSTAMI 
VEIDAI
VIETOS

HEROJAI

VAIZDINĖS KALBOS PRIEMONES RENKAMĖS PAGAL TAI, 
KĄ NORIME PASIEKTI

KODAI

ŽAIDIMAS

FORMOS

VAIZDŲ
KALBA
GALIMA 

KELTI ESTETINĮ
PASIBJAURĖJIMĄ

ŠOKIRUOTI

PROVOKUOTI

KELTI
ESTETINĮ 

PASIGĖRĖJIMĄ

VEIKTI 
EMOCIŠKAI

SUKELTI 
PRISIMINIMUS

PAPASAKOTI 
ISTORIJĄ

SUDOMINTI

PAAIŠKINTI
KAIP ELGTIS

ĮSPĖTI

PADĖTI 
SUSIGAUDYTI

INFORMUOTI

KĄ NORIME PASAKYTI IR KOKIAIS BŪDAIS
TRANSLIUOJAME ŽINUTĘ

PARDUOTI



KAIP SKIRTINGAI GALIMA PER VAIZDUS PRIVERSTI SUSIMĄSTYTI APIE APLINKOSAUGĄ







VIZUALINĖS KOMUNIKACIJOS BŪDAI IR ĮKVEPIANTYS 
PAVYZDŽIAI PAMOKOMS



LITERATŪRA

ŽAIDŽIAMA SU ŽINOMAIS ĮVAIZDŽIAIS, HEROJAIS, SIŪLOMAS NUOTYKIS

ATPAŽĮSTAMI SIMBOLIAI, ASOCIACIJOS



PILNA NUORODA

HAIKU FORMA PARUOŠTI PLAKATIŠKI KELIO ŽENKLAI. ŽODŽIO IR VAIZDO SĄSAJOS. 
AIŠKI ŽINUTĖ. PROVOKUOJA. 

KAIP ATRODYTŲ ŽINOMI LIT. KŪRINIAI, JEI JIE TAPTŲ DETEKTYVAIS? 2015 m. 
Knygų mugės reklama.

VIDEO NUORODA

http://gothamist.com/2011/11/29/new_haiku_signs_will_make_nyc_stree.php#photo-3
https://www.youtube.com/watch?v=jXxSt9FY0Sw&feature=youtu.be


MATEMATIKOS VIZUALIZACIJOS PVZ. 

PASLAPTIS>INTRIGA>ŽAIDIMAS

ASOCIACIJOS

VIDEO NUORODA

VIDEO NUORODA

http://www.thisiscolossal.com/2013/11/the-beauty-of-mathematics-a-visual-demonstration-of-math-in-everyday-life/
https://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA#t=207


MUZIKOS INSTRUMENTAI, KAIP PASTATAI IŠ VIDAUS 
(Paslapties vizualika, pažvelgimas kitu rakursu)

TAS PATS MUZIKOS STILIUS VIZUALIZUOJAMAS 
SKIRTINGU PRIĖJIMU PRIE IDĖJOS, SKIRTINGA TECHNIKA.



NUORODA

DYDŽIŲ SUVOKIMO VIZUALIZACIJOS PVZ. LYGINANT. DYDŽIŲ SVARBA.

VIDEO

VIDEO

VIZUALŪS MOKSLINIAI EKSPERIMENTAI. GAMTOS MOKSLAI, FIZIKA

NUORODA

GEOGRAFIJA IR TECHNOLOGIJOS

NUORODA

http://htwins.net/scale2/
https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q
https://www.facebook.com/video.php?v=826806840698814
http://www.buzzfeed.com/peggy/kids-science-experiments-that-adults-can-enjoy-too#.ifqJOdolY
http://www.thisismarvelous.com/i/52-National-Flags-Made-From-Each-Countrys-Traditional-Foods


NEMOKAMOS PRIEMONĖS PASIDARYTI PREZENTACIJĄ
IR SUKURTI INFOGRAFIKĄ SAVO PAMOKAI

http://piktochart.com/
https://infogr.am/
http://prezi.com

http://piktochart.com/
https://infogr.am/
http://prezi.com/


VIZUALINĖS KOMUNIKACIJOS PAVYZDŽIAI 
MATEMATIKOS PAMOKAI

MATEMATIKA MŪSŲ GYVENAMOJE APLINKOJE IR MENE



MATEMATIKA ARCHITEKTŪROJE

Egipto piramidės. Karališkosios šeimos ir faraonų kapai.  2575–2450 m. pr. m. e. Cheopso piramidei pastatyti prireikė 2 300 000 blokų, kurių kiekv-
ienas sveria apie 2,5 tonos. Cheopso piramidės aukštis siekia įspūdingus 146 metrus.

Atėnų akropolis yra geriausiai žinoma tvirtovė ant 156 m aukščio kalvos, paprastai vadinama tiesiog Akropoliu (490 m. pr. m. e.) Kolonų 

Ritmas architektūroje – architektūros elementų pasikartojimas erdvėje. 
Tai gali būti pavienių pastatų (komplekse, ansamblyje, urbanistinėje kom-
pozicijoje), konstrukcinių elementų (kolonų, laiptų), detalių (ornamento 
elementų) kartojimas.

Yra kelios architektūrinio ritmo grupės:
metrinė eilė - paprasčiausias dėsningumas, formų lygybė, vienodų elementų 
kartojimas
ritminė eilė - ryškūs dėsningi ritminiai pasikeitimai

Visbaro pilaitė Kaune

Daugiabutis Karoliniškių mikrorajone. Vilnius.



GEOMTRINIŲ FIGŪRŲ SIMBOLIKA
Taškas. Tai visa ko pradžia, kilmė, vienetas.

Linija. Vertikali linija – šviesos spindulys, ugnies, aktyvumo, energijos, kūrybos, intelektu-
alumo, vyriškumo (falo) simbolis, herbuose žymima raudona spalva. Horizontali linija – 
nuo seno yra horizonto, žemės paviršiaus, vandens bei ramybės, melancholijos, pasyvumo 
ženklas, herbuose – mėlynos, žydros spalvos. Banguota linija sudaro ritmo, žaismingumo, 
laužyta – dramatiškumo, tragedijos, įstriža – dinamiškumo, nepastovumo įspūdį.

Trikampis. Trejeto atvaizdas, Švč. Trejybės emblema, triada: dangus–žemė–žmogus, 
dvasia–siela–kūnas; tėvas–motina–vaikas, gimimas–gyvenimas–mirtis. Su aukštyn 
nukreipta viršūne – ugnis, žemyn – vanduo. Abu sudėjus gaunama šešiakampė žvaigždė 
(vad. Dovydo), kuri vaizduoja žmogaus dvasią. Romėnams trikampis buvo Saulės simbolis, 
baltams – ugnis, vanduo, vyras ir moteris. Lygiakraštis – neutralus trikampis (ornamento 
seka), lygiašonis – evoliucinis trikampis, harmonijos ženklas.

Kvadratas (keturkampis). Tvarkos, darnos, pastovumo, statiškumo simbolis, sudary-
tas iš keturių linijų. Turi centrą ir keturias simetrines ašis. Žemės ženklas, simbolizuoja 
keturis metų laikus, keturis gyvenimo laikotarpius. Egipto hieroglifuose reiškė idėjos 
įgyvendinimą. Kinams ir indams kvadratas – moters simbolis. Kvadrato jungtys su ap-
skritimu, trikampiu arba kryžiumi įgyja sąsajos, transformacijos arba ezoterinės globos 
reikšmę.

Rombas. Aktyvumo simbolis. Plačiai naudojamas lietuvių tautinėse juostose ir turi 
daug prasmių: žemė, saulė, diena, moteris, ugnis, vainikas, šulinys (su pratęstomis 
kraštinėmis).

Apskritimas (skritulys). Visatos, dangaus, saulės simbolis (kartais apsuptas spindulių). 
Taip pat reiškia ratą, ugnį, tobulybę, amžinybę ir ištikimybę (vestuvinis žiedas). Indijoje 
ir Tibete apskritimas laikomas vyro simboliu. Morfologijoje vaizduojamas apskritimo ir 
kvadrato derinys rodo dvasinį ryšį, kartais priešybių kabalą.

Ovalas (apvalainis). Simboliškai primena kiaušinius. Jis siejamas su gyvybės užuomazga, 
vaisingumu, tobulumu, sveikata ir grožiu; savo švelnia forma teikia saugumo jausmą. 
Ovalus pakabutis – moterų mėgstamas kaklo papuošalas.

Trapecija. Savo vaizdu primena primityvų kirvį arba gyvulio galvą. Simbolizuoja auką 
(aukurą), taip pat daugiau ar mažiau tobulas idėjas, nenormalią situaciją. Trapecijos 
siaurėjanti apačia – žemė, platėjantis viršus – erdvė.

Piramidė. Prieštaravimų, kitur – stabilumo simbolis, mirties ir jėgos koncentracija. 
Megalitinėse kultūrose ir Europos folklore yra moteriškas Žemės simbolis, tačiau 
dažniausiai simbolizuoja ugnį. Piramidės kvadratinis pagrindas vaizduoja Žemę.

Kubas. Ezoterinėmis ypatybėmis panašus į kvadratą, tik sudėtingesnis erdvinis kūnas. 
Stabilumo ir Žemės simbolis, atspindi tobulumą, svarbias idėjas, amžinybę ir pastovumą 
(pvz., karaliaus sostas, skulptūros pagrindas). Išlanksčius kubo sienas susidaro 
kryžius, astrologinis bažnyčios pamatų arba kupolo įvaizdis.

Kūgis. Sferinis apskritimo ir trikampio derinys, kartais laikomas dvasinio 
tobulėjimo ir materijos koncentracijos pirmavaizdžiu.

Spiralė (sraigtas). Daugiaprasmis simbolis. Visatos evoliucijos schema. Augimo, 
evoliucijos forma, susijusi su aukso pjūviu, gyvatės (išminties ir amžinybės) sim-
bolis. Kuriamųjų ir griaunamųjų jėgų (atmosferinių reiškinių) emblema. Potencijos 
ir jėgos įvaizdis. Dažnas ornamento elementas. Spiralė taip pat siejama su šokiu, 
būdingu laukinėms tautoms. Dinamiška spiralė gali būti išreikšta tiek grafinėmis 
kreivėmis, tiek erdvinėmis (kūgio) formomis, taip pat S raidės pavidalo pikto-
grama ir sraigtine figūra erdvėje. Rytų šventyklose spiralės arba sraigto pavidalo 
bokštai ir kolonos įkūnijo prisikėlimo ir amžinybės idėją. Plačiai taikomos dailės 
kūriniuose.

Penkiakampė žvaigždė (pentograma). Žmogaus (su ištiestomis rankomis ir 
kojomis) simbolis. Penkių žemynų emblema, penkių stichijų (šviesos, oro, vėjo, 
vandens, ugnies) ir penkių Kristaus žaizdų simbolis. Į viršų nukreipta smailėjanti 
žvaigždės forma reiškia baltąją magiją, į apačią – juodąją. Tokia žvaigždė dar 
vadinama raganos pėda. Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose apversta žvaigždė 
vadinama laumės kryžiumi. Kaip valstybės simbolis pentograma (balta, raudona, 
žalia, mėlyna, geltona, ruda arba juoda) yra 47 šalių vėliavose bei herbuose. 

Penkiakampė žvaigždė su ašine simetrija būdinga kai kurių augalų lapų ir žiedų 
formoms.

Šešiakampis (heksagonas). Grožio, laisvės, taikos ir palankumo ženklas.

Mandala yra apskritimo arba kvadrato formos geometrinė kompozicija, 
simboliškai vaizduojanti tam tikrą dvasinę, kosminę arba psichologinę tvarką. 
Labiausiai mandalos modelis susijęs su įvairių kultūrų religinėmis tradicijomis. 
Plačiausiai naudojama hinduistinėje ir budistinėje tantroje. Joje simboliškai 
atsispindi visos visatos arba atskirų jos dalių pilnatvė.

Kabantys sodai turėjo 
ritualinę, apeiginę ir paprotinę 
reikšmę. Jų tikslas – kaupti 
kosminę energiją ir ją atiduoti 
sėdintiesiems po sodais. Tai 
tarsi lietuviška mandala.

Rozetė didelis apskritas gėlės žiedo 
pavidalo langas; būdinga gotikos 
bažnytinėje architektūrai

Tautinės juostos austos 
geometriniais simboliniais 
persipinančiais raštais.



Europos aikštė. Vilnius

Swed banko pastatas. Vilnius

Dangoraižis Hanner. Vilnius

VU komunikacijos biblioteka.  Vilnius

Geležinkelio tiltas Anykščiuose

Ritmas ir geometrinės formos šiuolaikinėje Lietuvos architektūroje.



GEOMETRIJA MADOJE IR DIZAINE



AUKSO PJŪVIS IR PROPORCIJOS
Fi (angl. Phi), dar vadinama aukso pjūvis arba dieviškoji proporcija – atkarpos dalyba į dvi dalis taip, kad didesniosios ir mažesniosios dalių santykis būtų 
lygus visos atkarpos ir didesniosios dalies santykiui. Amerikiečių matematikas Markas Baras graikų kalbos raidę Fi panaudojo aukso pjūviui išreikšti, pavarto-
damas savo skulptūrose aukso pjūvį taikiusio graikų skulptoriaus Fidijo vardo pirmąją raidę. 

Taigi aukso pjūvis yra 1/x = (√5 + 1)/2 = 1,6180339887498948482

1) Stačiakampio dydis – santykis 1:1,618

(2) Jei iš stačiakampio atskirsime kvadratą, tai 
kas liks – tai dar vienas aukso pjūvis.

(3) Tęsiant skaidymą pagal proporcijas į 
mažesnes dalis gaunamas pagrindas auksinės 
spiralės piešimui

(4) Auksinė spiralė

1)

2)

3) 4)



OPTINIS MENAS

Optinis menas – dar vadinamas Opartu. Ši kryptis pagrįsta optiniais ir kinetiniais eksperimentais. Optinis me-
nas žaidžia juodos ir baltos bei kitų spalvos kompozicijomis, kurios perteikia judėjimo iliuziją. Statiškų darbų 
kinetiškumo įspūdis kyla iš šviesos poveikio, ryškių juodos ir baltos spalvos kontrastų arba tam tikrų atspalvių 
priešpriešos. Optinis menas veikia regėjimo pojūčius ir statiškoje plokščioje erdvėje kuria judančius geometrinius 
elemtus. Toks paveikslas sukuria ne tik dekoratyvų vaizdą, bet yra technologinės civilizacijos išraiška,

Kazys Varnelis (1917-2010)

Victor Vasarely (1906-1997)



KUBIZMAS

XX a. pr. modernistinė dailės kryptis. Būdingas suskaidytas tikrovės suvokimas, daiktų vaizdavimas vienu metu iš 
skirtingų taškų, geometrizuotos formos be ryšio su daiktu ir jo sandara, dekoratyvumas. Kubizmo atstovai atmetė 
nuo Renesanso laikų galiojusį principą, kad menas turi mėgdžioti tikrovę, nepaisė grožio ir bjaurumo kriterijų.

Juan Gris

Albert Gleizes Jean Metzinger

Fernand Léger Pablo Picasso



M.C. Escher

Algoritmai, struktūra, pasikartojantys fragmentai, formų virsmai.



VIZUALINĖS KOMUNIKACIJOS, ŽINUTĖS PERDAVIMO IR 
VAIZDUOTĖS LAVINIMO PRATIMAI



VAIZDUOTĖS APŠILIMO PRATIMAI

1. Visi sustoja ratu. Pradedantis žaidimą žmogus pasiima daiktą (pvz. šaliką) ir sako - tai visai ne šalikas, tai.... 
suknelė - ir apsivynioja šaliku. Tada šalikas siunčiamas kitam, šalia stovinčiam žmogui. Šaliką perėmęs žmogus 
sugalvoja kitą, šaliką ir suknelę pakeisiantį įvaizdį, parodo kaip tai atrodytų ir siunčia šaliką toliau. Taip tęsiama, 
kol visi rate stovintys žaidimo dalyviai sugalvoja savo variantus. Įvaizdžiai kartotis negali.

2. Visi sustoja ratu. Pradedantis žaidimą žmogus imituoja kažkokio daikto laikymą (pvz. sunkaus arbūzo), pasako 
kas tai per daiktas, pantomimos stiliumi pavaizduoja to daikto formą ir svorį, tada meta tą daktą kuriam tik nori 
žmogui iš rato. Pagavęs tariamą daiktą žmogus pakeičia jį kitu (pvz. kamuoliu, plta ir t.t.) ir tai parodo savo kūno 
veiksmais. Daiktas permetamas kitam ir t.t. Taip tęsiama, kol visi rate stovintys žaidimo dalyviai sugalvoja savo 
variantus. Įvaizdžiai kartotis negali.

3. Visi susiranda sau patogią vietą patalpoje. Atsisėda kur nori ir užsimerkia. Veiklos vedėjas nusako erdvę, 
kurioje turi atsidurti visi dalyviai (pvz. mes esame prie jūros). Visi pradeda skleisti garsus, kurie jų manymu, 
paprastai yra girdimi būnant užduotoje aplinkoje. Pagal girdimus garsus, keičiame ir savo sugalvotus. Taip 
sukuriama bendra atmosfera, jausmas. Veiklos vedėjas kas kelias minutes užduoda vis kitos erdvės vaizdinį. 
Žaidžiama tol, kol visi atsipalaiduoja ir nevaržomi skleidžia garsus kartu, įsijaučia į žaidimą.

4. Visi dalyviai vaikšto po patalpą kaip nori ir kur nori. Veiklos vedėjas kviečia apžiūrinėti aplinkos detales, in-
terjerą, formas, liesti faktūras, tyrinėti daiktus. Vedėjas pasako stop ir dalyviai atsisukę į artimiausiai stovintį 
žmogų, vienas kitam pasakoja ką atrado, ką pamatė keisto ir neįprasto, kas galbūt sukėlė kažkokių minčių. 

KLAUSYMOSI IR ŽINUTĖS SIUNTIMO, VAIZDINGO PASAKOJIMO PRATIMAI

1. Visi pasiskirsto poromis, tada bendroje erdvėje sustoja su savo partneriu nugaromis ir pasako vienas kitam 
tris dalykus, kurie juos įkvepia. Sekantis etapas - visi išsisklaido bendroje erdvėje, taip, kad nuo savo poros liktų 
per du metrus. Tada visi vienu metu savo porai pasako tris dalykus, kas juos labiausiai nuvilia, demotyvuoja. 
Sekantis etapas, visi išsisklaido taip, kad nuo savo poros būtų atitolę per 10 žingsnių. Visi veinu metu pasako, 
arba parodo, o gal išrėkia, taip, kad jo porininkas išgirstų apie tai, ką jis valgė pusryčiams. Visi užsirašo ką išgir-
do, kas labiausiai padėjo ir kas labiausiai trukdė atlikti šias užduotis. 
Pastebėjimais pasidalinama nedidelėmis grupėmis.

2. Vaikai skirstosi komandomis po tris. Du vaikai sėdasi nugaromis, Vienas iš jų uždengtomis akimis, kitas gauna 
vieną iš šių paveiksliukų ir turi labai aiškiai ir vaizdžiai papasakoti draugui užrištomis akimis, ką mato. Trečiasis 
vaikas atlieka stebėtojo vaidmenį. Užduotis trunka 6 min. Vaikas, kuris klausė, gali atsirišti akis ir jam duodama 
užduotis nupiešti tai ką girdėjo (apie 10 min.). Paskui nupieštas ir originalus paveiksliukai yra sudedami vienas šalia 
kito. Vyksta aptarimas - kodėl paveiksliukai gavosi ne panašūs, kodėl galbūt labai panašūs, ar vienas klausėsi, ar 
kitas tikrai detaliai pasakojo, stebėtojas pasako savo įžvalgas. Visi paveikslėliai  gali būti parinkti pagal temą (šiuo 
atveju pagal kūrinį MAŽASIS PRINCAS).

Šį pratimą galima atlikti ir sukabinus visus paveikslėlius ant sienos į bendrą ekspoziciją. Dalyviai paskirstomi po 
tris. Visi neišsiduodami išsirenka patikusį kūrinį ir jį aprašo.  Susirinkę į savo grupelę visi tekstus perduoda vienas 
kitam pagal laikrodžio rodyklę. Apsikeitę tekstais, pagal gautą komandos nario aprašymą turi nupiešti tai ką skaito. 
Nupieštą rezultatas perduodamas trečiam komandos nariui pagal laikrodžio rodyklę, kurio užduotis rasti atitinkantį 
paveikslėlį ekspozicijoje ir priklijuoti gautą piešinį prie jo.



VAIZDINGO PASAKOJIMO PRATIMO PAVEIKSLĖLIŲ RINKINIO PVZ.





3. Vaikai pasiskirsto po du. Vienam jų užrišamos akys, kitas tampa jo akimis ir vedliu. Pratimas turi būti atlieka-
mas viešoje vietoje. Mugėje, gatvėje ir pan. Vedlys vedžioja savo partnerį ir pasakoja jam kas vyksta aplinkui, ką 
mato, kaip viskas atrodo, kas ką daro. Tai trunka 7 minutes. Aptariama mažose grupėse kaip sekėsi nematant 
įsijausti į aplinką tik girdint garsus ir vedlio perteikiamą vaizdą.

IDENTITETO, SAVĘS PAŽINIMO IR POKYČIO STEBĖJIMO PRATIMAI

1. Pradžioje projekto visi dalyviai prašomi nupiešti savo vietą ir jausmą mokykloje. Projekto gale užduotis 
pakartojama. Palyginami piešiniai ir aptariamas pokytis.

2. Dalyvių paprašoma iš kuprinių išsitraukti vieną daiktą, kuris būtų kažkuo ypatingas ir kažką svarbaus 
atskleistų apie jų asmenybę, pomėgius ar pan. Visi papasakoja apie pasirinktą asmeninį daiktą ir apie tai, ką jis 
simbolizuoja jiems patiems, ką kalba aplinkai apie juos ir kodėl.

3. Visi mokytojai ir visi vaikai paprašomi susikurti savo asmeninį identitetą. Tai gali būti slapyvardis, vizualus 
ženklas ir pan. Tai turi būti kažkas, kas jų pačių manymu simbolizuoja jų asmenybę. Aišku, paprasta, 
suprantama. Kaip logotipas. Identitetą reikia pateikti 7x7 cm. popieriaus apskritime. Vienoje pusėje vizualas, 
kitoje vardas ir pavardė. Apskritimus gerai būtų pasiruošti (išsikirpti) iš anksto. 

Visi (ir mokytojai ir vaikai) paprašomi susikurti po savo individualų šūkį, moto. Šūkis turėtų atspindėti asmenybę. 
Užrašyti ant juostelės popieriaus aiškiai ir įskaitomai su vardu ir pavarde kitoje juostos pusėje. Juosteles galima 
taip pat pasiruošti iš anksto. 

Iš vizualaus identito, jį pristačius gyvai, padaromas ženkliukas asmeninis ženkliukas.

Projekto pabaigoje vaikai vėl paprašomi pakartoti užduotis, palyginami vaizdai ir aptariamas pokytis.

4. Visų dalyvių paprašoma sukurti pasirinktai pamokai ženklą, įvaizdį. Jis turi patraukti akį, sudominti. Kaip 
galima reklamuoti pamoką, kad ji sudomintų ir kiltų noras ją nusipirkti?



ILGALAIKIO MOKYMOSI IR VIZUALINĖS REFLEKSIJOS 
PAVYZDYS



Antuano de Sent Egziuperi knygos MAŽASIS PRINCAS “prisijaukinimas”

1. Vaikams per atostogas buvo užduota perskaityti knygą ir su ja artimiau susipažinti.

2. Grįžę po atostogų vaikai vokuose gavo knygos ištraukas bei skaitymo, analizės ir iliustravimo instrukcijas.
Kiekvienas turėjo susirasti klasiokus, kurie turi ištraukas einančias prieš jų gautas ir po - ištraukų kaimynus. 
Savo ištraukose, grupėse po tris, vaikai ieškojo prasmių bei svarbiausių įvaizdžių ir juos piešė.

3. Vaikai taip pat gavo užduotį pamąstyti koks galėtų būti šių dienų mažasis princas, kas tai įtakoja. Užduotį 
reikėjo atlikti mąstymo žemėlapio metodu.

4. Kadangi septintokai kalbėti viešai drovisi, buvo bandomi įvairūs metodai, skirti juos išlaisvinti nuo 
bereikalingo susikaustymo, atpalaiduoti, priversti nepaisyti kitų nuomonės. Taip pat buvo dirbama su klausymosi 
ir detalaus pasakojimo įgūdžiais. Vaikai mažojo princo ištraukas skaitė įvairiais stiliais (kaip tragediją, kaip 
komediją, kaip meilės eilėraštį ir t.t.). Šias ištraukas vaikai skaitė tamsoje, kuomet nesimato klausytojų, o 
klausytojams nesimato kitų, dėmesį blaškančių pašalinių dalykų.

ŠIUOLAIKINIS 
MAŽASIS PRINCAS

KOKS JIS? KAS TAI ĮTAKOJA?



5. Suoganizuotos pažintinės kelionės į Vilnių metu, vaikai gavo užduotį komandomis Knygų mugėje kalbinti 
įvairius knygų autorius bei leidėjus, rengti interviu apie šiuolaikinį mažąjį princą. Vaikai pasiskirstė darbais, 
kas klausinės, kas registruos ir įrašinės, kas galvos konkrečius labai tikslius klausimus ir t.t.. Surinktą interviu 
vaikai komandomis šifravo ir pagal tai, ką surinko, kiekviena komanda nupiešė po šiuolaikinio mažojo princo 
fotorobotą.

6. Savo pasirinktose ištraukose vaikai ieškojo svarbiausių raktinių žodžių ir montavo jų “debesis”.

7. Kiekvienas vaikas pasirinko knygos ištrauką, kurią norėjo įrašyti į bendrą audio knygą. Jei ištrauka buvo su 
dialogais - pasirinko ir porininką. Sekė daug bandymų, kol pavyko rasti tinkamas intonacijas, nustatyti balso 
tembrą, sugalvoti ir sukurti foninius garsus įvairiomis papildomomis priemonėmis, kad įspūdis būtų dar didesnis.

8. Prie knygos įrašymo prisidėjo ir tėvai, kurie įgarsino likusias ištraukas. Knyga buvo įrašyta į CD. Jos viršeliu 
tapo vienas iš šiuolaikinio mažojo princo fotorobotų. Knygą vaikai dovanos aklųjų mokykloms.



VIZUALINĖS REFLEKSIJOS UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI



IŠMOKTOS TEMOS VIZUALINĖS REFLEKSIJOS PVZ 1.

SPECIALIZUOTO TITULINIO LAIKRAŠČIO PUSLAPIO 
METODAS

KARŠTOJI NAUJIENA
SIMETRIJA

Vaikai su mokytojų pagalba kelias savaites kūrė mandalas, skaičiavo geometrines formas, 
mokėsi simetrijos. Geometrinių formų ir simetrijos suvokimo vizualizacijai buvo pasitelkta 
mandalų idėja, nes tai labai simetriškas kūrinys, kuriam pagaminti reikia labai tikslių 
apskaičiavimų. 

30 vaikų pasidalina į 5 grupes.

Visos grupės išsirenka po vyr. redaktorių, kuris ištraukia užduotį savo komandai. 

Penktoji komanda yra stebėtojų grupė, kuri registruoja darbo grupių veiklą. 

Užduoties metu vaikai gali imti interviu iš mokytojų, naudotis biblioteka, internetu, 
spausdintuvu ir t.t.

Užsiėmimo trukmė pasirenkama pagal galimybes.

Mokytojai tampa spaudos apžvalgininkais ir gyvai apžvelgia kiekvieno laikraščio titulinio 
puslapio naujienas, pakomentuoja, papildo. 

Vaikai tampa žiūrovais ir pamato savo darbo rezultatus iš šalies.

Stebėtojų grupė pakomentuoja darbo eigą. Vyksta refleksija.



Pasaulis atrado netikėtą 
reiškinį - simetriją.

ILIUSTRACIJA

ILIUSTRACIJA

ĮDOMIAUSIAS 
DALYKAS, KURĮ 
SUŽINOJOT 
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ

Mandalos 
vaizdas

Kas yra mandala?
Geometrinių formų 
reikšmė kasdieniame 
gyvenime

TEKSTAS

TEKSTAS

TEKSTAS TEKSTAS

Geometrinių figūrų
pavyzdžiai kasdienybėje

TEKSTAS

Mandala ir meditacija

Kas yra simetrija ir kur ją galima rasti? Ką ji reiškia? 

ILIUSTRACIJA

Vakar buvo padarytas 
netikėtas atradimas. 
Pastebėta, jog kai kurie 
objektų viena pusė atitinka 
kitą. Šis reiškinys…

Simetrijos reikšmė 
mandalos kūrimui

TEKSTAS

TEKSTAS

ILIUSTRACIJA

ILIUSTRACIJA

ILIUSTRACIJA



Ir Šiaulius pasiekė
simetrijos karštinė

ILIUSTRACIJA

Žinoma Šiaulių matematikė Valentina 
Baradinskienė apie simetriją

Gerbiamas Šiaulių technologijų specialistas 
Vygantas Grušas apie simetriją

TEKSTAS TEKSTAS

Vyganto
Nuotrauka

TEKSTAS

TEKSTAS TEKSTAS TEKSTAS

SKELBIMAS 
IEŠKAU GEOMETRINIŲ FORMŲ ŠIAULIUOSE...

SIMETRIJOS 
REKLAMA

Kam reikalinga, 
kas iš to?

Kas yra simetrija ir kur ją galima rasti Šiauliuose? Ką ji reiškia?  Su kuo ji valgoma?

Kodėl, ką su jomis darysiu?

KELIONĖS
ILIUSTRACIJA

„ Jovaro“ progimnazijos 7-tokų 
delegacija lankėsi Vilniaus mieste.

TEKSTAS



Lietuvos sporto pasaulyje 
pastebėti įdomūs sutapimai

ILIUSTRACIJOS

1. Sportas ir simetrija

3. Geometrinės figūros ir sportas

TEKSTAS TEKSTAS TEKSTAS TEKSTAS

Kas yra simetrija? Ką sportiniai žaidimai gali turėti bendro su simetrija? Kur sporte slepiasi geometrija?

Plaukimo čempionė Rūta Meilutytė 
apie simetriją

TEKSTAS

TEKSTAS

Sportas jūsų protui. Stalo žaidimai 
ir simetrija.

SIMETRIŠKOS SPORTO AIKŠTELĖS  ILIUSTRACIJA



ILIUSTRACIJA

Simetrija. 
    Kerinčios jos paslaptys

Gustavo simetrijos 
receptai

TEKSTAS

Eurovizijos finalo 
nugalėtojai kalba 
apie simetriją

TEKSTAS

TEKSTAS



SPECIALIZUOTO TITULINIO LAIKRAŠČIO PUSLAPIO 
ŠABLONAI NAUJAI TEMAI

ANTRAŠTĖS SUGALVOJAMOS MOKYTOJO PAGAL TEMĄ



ILIUSTRACIJA

ILIUSTRACIJA

ĮDOMIAUSIAS 
DALYKAS, KURĮ 
SUŽINOJOT 
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ

Mandalos 
vaizdas

TEKSTAS

TEKSTAS

TEKSTAS TEKSTAS

TEKSTAS

ILIUSTRACIJA

TEKSTAS

TEKSTAS

ILIUSTRACIJA

ILIUSTRACIJA

ILIUSTRACIJA



ILIUSTRACIJA

TEKSTAS TEKSTAS

Nuotrauka

TEKSTAS

TEKSTAS TEKSTAS TEKSTAS

SKELBIMAS 
IEŠKAU GEOMETRINIŲ FORMŲ ŠIAULIUOSE...

SIMETRIJOS 
REKLAMA

Kam reikalinga, 
kas iš to?

Kodėl, ką su jomis darysiu?

KELIONĖS
ILIUSTRACIJA

TEKSTAS

Nuotrauka



ILIUSTRACIJOS

1. Sportas ir simetrija

3. Geometrinės figūros ir sportas

TEKSTAS TEKSTAS TEKSTAS TEKSTAS

TEKSTAS

TEKSTAS

SIMETRIŠKOS SPORTO AIKŠTELĖS  ILIUSTRACIJA

ILIUSTRACIJA



ILIUSTRACIJA

TEKSTAS

TEKSTAS

TEKSTAS



ŽURNALISTŲ KOMANDŲ ATPAŽINIMO KORTELĖS. 
SU SKYLAMUŠIU PRAMUŠAMOS SKYLUTĖS IR 
KABINAMOS JOS ANT KAKLAJUOSČIŲ.



IŠMOKTOS TEMOS VIZUALINĖS REFLEKSIJOS PVZ 2.

ĮDOMAUS IR VIZUALAUS PRISTATYMO 
METODAI

TEMA
PASAULIO VANDENYNAI IR SENOVĖS CIVILIZACIJOS 

PRIE VANDENS

Vaikai savaitę mokėsi senųjų civilizacijų, įsikūrusių prie vandens istorijos, taip pat tyrinėjo 
žemę, kaip vandens planetą keliaudami per 5 jos vandenynus ir ieškodami jų išskirtinumų. 
Pamokų metu ir namuose rinko įvairią medžiagą, dokumentus, žemėlapius, faktus ir t.t.

30 vaikų pasidalina į 5 grupes.

Visos grupės išsirenka po darbo vadovą, kuris ištraukia užduotį savo komandai. 

Penktoji komanda yra stebėtojų grupė, kuri registruoja darbo grupių veiklą ir ruošia titulinį 
Šiaulių krašto laikraščio puslapį. 

Užduoties metu vaikai naudojasi kameromis, diktofonais, telefonais, gali imti interviu iš 
mokytojų, naudotis biblioteka, internetu, spausdintuvu, naudoti tinkamą rekvizitą, jį gamintis 
ir t.t.

Užsiėmimo trukmė pasirenkama pagal galimybes.

Darbo grupės pristato savo sukurtus rezultatus. Kiti vaikai tampa žiūrovais ir pasikartoja 
išmoktą medžiagą, pažvelgdami į ją įvairiais kampais, nes kiekvienos grupės pristatymo 
užduotis vis kitokia ir koncentruojasi į skirtingus vandenynus. 

Stebėtojų grupė apžvelgia spaudą ir taip pristato darbo procesą, vyksta refleksija.



NUOTRAUKŲ PREZENTACIJA

Jūs – komanda fotografų tyrinėtojų, kurie grįžo iš povandeninės kelionės po Ramųjį vandenyną. Jūs 
fotografavote ir tai, kas virš vandens, ir tai – kas po juo. Nardydami susipažinote su tyrinėtoju Ž. I. Kusto, 
pabuvojote Marianų įduboje, ten atlikote įvairius tyrimus. Grįžote su daug foto medžiagos. 

JŪSŲ UŽDUOTIS:

1. Surinkti 23 įdomias nuotraukas apie Ramųjį vandenyną, Ž. I. Kusto, Marianų įdubą ir pan.

2. Kiekvienai nuotraukai parašyti po trumpą (penkių sankinių) paaiškinamąjį tekstą: kas darė nuotrauką 
(sugalvokite istoriją), kas joje pavaizduota, kokie įdomūs faktai yra apie nuotraukoje vaizduojamą dalyką.

3. Nuotraukas sudėti į Powerpoint prezentaciją. Kiekviena nuotrauka turi tik po vieną esminę antraštę.

4. Pasiskirstyti komandoje, kas kokias nuotraukas pristatinės, sudaryti eilės tvarkos sąrašą (kas po ko 
kalbės).

5. Kiekvienam individualiai pasiruošti, kas bus sakoma apie kiekvieną nuotrauką. Nuotrauka ekrane bus 
rodoma 30 sekundžių. Pasitreniruokite, kad spėtumėte per tą laiką pasakyti svarbiausius dalykus. 

6. Pasimokykite aiškiai ir raiškiai atsakyti į savo klausimus, pasirepetuokite savo tekstą. 
Tačiau nepamirškite - pristatinėjant negalima skaityti, reikia pasakoti.

7. Prezentacijos metu turi atrodyti, kad jūs vieningai kartu dirbote kaip fotografų komanda ir ruošėte šią 
prezentaciją nuosekliai, nesikartodami.

SĖKMĖS!



RADIJO LAIDA

Jūs esate ekspedicijos, kurios metu tyrinėjote gamtos stichijas ir pavojus žemei. Pagrindiniu ekspedicijos 
objektu tapo Atlanto vandenynas. Sužinojote viską apie šį vandenyną ir pavojingus gamtos reiškinius, 
kuriuos galima pristatyti Atlanto dėka. Anomalijos ir stichijos yra jūsų aistra. 

Kai kurie ekspedicijos nariai dar vis ekspedicijoje ir radijo bangomis siunčia reportažus iš vandens stichijų 
kamuojamų vietų. Radijo laidos vedėjas ir reporteriai kalbina ekspertus – moklsininkus, kurie pasakoja 
apie problemas, taip pat kalbinami ir paprasti žmonės, kurie susiduria su šiais reiškiniais teisiogiai. Kas 
daro įtaką, ką mes galime pakeisti ir daugelį kitų klausimų jūs nagrinėjate savo radijo laidoje.

JŪSŲ UŽDUOTIS:

1. Sugalvoti personažus (vedėjas, eskpertai, paprasti žmonės, žurnalistai, gyvenviečių katinai ir kiti), 
kurie galėtų išsamiai papasakoti apie Atlanto vandenyną ir stichijas.

2. Sugalvoti ir užrašyti, ką norite radijo laida papasakoti:

a. Radijo laidos pavadinimas.
b. Radijo laidos pristatymas (apie ką laida ir ką šiandien girdėsime).
c. Laidos svečias – ekspertas (kalbasi su vedėju, palaiko pagrindinę laidos temą).
d. Pirmasis eksperto iš ekspedicijos pasakojimas / ineterviu iš ekspedicijos vietos.
e. Antro personažo pasakojimas / interviu iš ekspedicijos.
f. Žmonių iš įvykių vietų interviu / reportažas.
g. Laidos pabaiga (apibendrinimas, padėkojimas, atsisveikinimas).

3. Pasiskirstyti vaidmenimis: kas bus mokslininkai, kas žurnalistai, kas paprasti žmonės ir t.t. 
Vienas komandos narys gali turėti kelis vaidmenis.

4. Pasimokykite aiškiai ir raiškiai atsakyti į savo klausimus, pasirepetuokite savo tekstą. Tačiau 
nepamirškite - kalbant į diktofoną skaityti draudžiama. Informacija turi būti pasakojama, o ne skaitoma.

5. Laidos trukmė – 7 min. Nepamirškite, kad jūsų užduotis atliekama vien garsu, todėl galite 
pasitelkti papildomas garsines priemones - muziką, gamtos garsų atkūrimą ir t.t.

SĖKMĖS!



TV LAIDA

Kai kurie jūsų – televizijos žurnalistai, kiti – ledynų ir ledkalnių ekspertai, kurie grįžo iš ekspedicijos po 
Pietų ir Arkties vandenynus, taip pat ekologijos žinovai. Jie susipažino su ledynais, ledkalniais ir kaip jie 
tirpdami keičia Žemę. Išsiaiškino ekologines, globalines problemas, nagrinėjo ekologišką gyvenimo būdą. 
Žurnalistai nori sužinoti, kur jie buvo, ką pamatė? Kas apskritai yra ledkalniai ir kokią žalą ir naudą jie 
duoda.

Žurnalistai kalbina ekspertus, užduoda įdomius, netikėtus klausimus, o ekspertai į juos atsakinėja. Taip pat 
apklausiami ir paprasti žmonės iš gatvės, kaip jie mato ekologiją kasdieniame gyvenime ir pan.

JŪSŲ UŽDUOTIS:

1. Sugalvoti personažus (eskpertai, paprasti žmonės, žurnalistas (-ai), ekologiško gyvenimo propaguo-
tojai ir pan.), kurie galėtų išsamiai papasakoti apie Pietų vandenyną ir ledkalnius.

2. Sugalvoti ir užrašyti, ką norite televizijos laida papasakoti:

a. Televizijos laidos pavadinimas.
b. Televizijos laidos pristatymas (apie ką laida ir ką šiandien žiūrėsime).
c. Laidos vedėjo komentaras ir įvedimas į temą, gal su laidos svečiu...
d. Pirmo personažo pasakojimas / interviu.
e. Antro personažo pasakojimas / interviu.
f. Išrinkti, kokie vaizdai (youtube) galėtų iliustruoti jūsų istoriją.
g. Ir t.t.
h. Laidos pabaiga (apibendrinimas, padėkojimas, atsisveikinimas).

3. Pasiskirstyti vaidmenimis: kas bus mokslininkai, kas žurnalistai ir t.t., kas rinks medžiagą. Tas pats 
žmogus gali turėti ir kelis vaidmenis.

4. Pasimokykite aiškiai ir raiškiai atsakyti į savo klausimus, pasirepetuokite savo tekstą. Tačiau 
nepamirškite - kalbant į kamerą skaityti draudžiama. Informacija turi būti pasakojama, o ne skaitoma.

5. Nufilmuoti laidai skirtus epizodus.

6. Laidos trukmė – 7 min.

SĖKMĖS!



https://www.youtube.com/
watch?v=TwfuVZVVoTk



SPAUDOS KONFERENCIJA

Jūs esate ekspedicijos, kurios metu buvo keliaujama senųjų civilizacijų pėdsakais, komanda. Šios 
mokslinės ekspedicijos metu taip pat tyrinėjote keliones ir atradimus Indijos vandenyne - jūrų kelio į Indiją 
ypatumus.

Šiandien jūs grįžote į Lietuvą ir dalyvaujate spaudos konferencijoje, kurios metu žurnalistai užduoda 
aktualius klausimus. Jiems taip pat būtų įdomu PAMATYTI ką atradote naujo, kokių daiktų atsivežėte iš 
tolimos ekspedicijos.

JŪSŲ UŽDUOTIS:

1. Paruošti 20 įdomių klausimų, susijusių su jūsų tema. Klausimai negali būti tokie, į kuriuos atsaky-
mas gali būti tik vienas žodis. 

2. Klausimus surašyti į popieriaus lapą, pažymėtą antrašte KLAUSIMŲ JUODRAŠTIS.

3. Suraskite išsamius atsakymus į klausimus. Naudokitės internetu, knygomis, žurnalais ir mokytojų 
pagalba.

4. Atsakymus surašykite į lapą antrašte ATSAKYMŲ JUODRAŠTIS.

5. Paruoštus atsakymus, klausimus aiškia rašysena surašykite po vieną ant atskirų kortelių.

6. Grupėje pasiskirstykite ekspedicijos dalyvių vaidmenimis ir pasidalinkite po keturis klausimus, į 
kuriuos galite atsakyti. Jums reikės į juos atsakyti prieš visą klasę (žurnalistus).

7. Pasimokykite aiškiai ir raiškiai atsakyti į savo klausimus, pagalvokite kokias išvaizdos detales ir 
papildomus daiktus galite susirasti arba pasidaryti, kad papildytumėte savo vaidmenis ir atsakymus.

SĖKMĖS!



Apie vandens planetą 
mokslininkai iš Šiaulių

ILIUSTRACIJA

Žinomos Šiaulių istorikės Vaidos 
Vinogradovaitės komentaras

Gerbiamos Šiaulių geografės Aušros 
Mendelienės komentaras

TEKSTAS TEKSTAS

Aušros
Nuotrauka

TEKSTAS

TEKSTAS TEKSTAS TEKSTAS

KELIONIŲ SKELBIMAS 

TEKSTAS

ILIUSTRACIJA

TEKSTAS

Vaidos
Nuotrauka



IŠMOKTOS TEMOS VIZUALINĖS REFLEKSIJOS PVZ 3.

PLAKATAS MOKOMAJAM FILMUI

FILMO TEMA
TRAUKOS IR STŪMOS DĖSNIS

Vaikai ir mokytojai lankėsi Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje, kur dalyvavo 
interaktyvioje eksperimentinėje parodoje TECHNIKA VAIKAMS. Po to mokiniai darė fizikos ir 
matematikos eksperimentus mokykloje bei namuose. Vaikai tapo tyrinėtojais, namie darė 
eksperimentus ir juos filmavo, sukūrė eksperimentinius mokomuosius filmukus. Šio proceso 
svarba, kad vaikai patys turėjo atrasti tam tikrą dėsningumą, išsiaiškinti kas vyskta.

30 vaikų pasidalina į 5 grupes.

Visos grupės išsirenka po darbo vadovą.

Penktoji komanda yra stebėtojų grupė, kuri registruoja darbo grupių veiklą.

Užduoties metu vaikai naudojasi senais žurnalais, spalvotu popieriumi, markeriais, 
flomasteriais, dažais ir t.t.

Užsiėmimo trukmė pasirenkama pagal galimybes.

Darbo grupės pristato savo sukurtus plakatus. Papasakoja kaip jiems gimė mintis šūkiui, 
kodėl pasirinko tokius įvaizdžius ir t.t.

Stebėtojų grupė apžvelgia darbo procesą, vyksta refleksija.



JŪS KŪRĖTE MOKOMUOSIUS FILMUS ATLIKDAMI TRAUKOS IR STŪMOS EKSPERIMENTUS.
DABAR JŪSŲ ESATE DIZAINERIŲ GRUPĖ IR TURITE SUGALVOTI PLAKATĄ, KURIS REKLAMUOTŲ JŪSŲ 
FILMA TRAUKA IR STŪMA.

JŪSŲ UŽDUOTIS:

1. Pabandykite pagalvoti, kokie vaizdai atspindi traukos ir stūmos dėsnį. Kas ne tiesiogiai gali reikšti 
trauką ir stūmą, kaip būna gyvenime, žmonių santykiuose, gamtoje, mūsų aplinkote ir t.t. Visus 5vaizd=ius 
surašykite ant lapo kokia tik norite tvarka.

2. Pagalvokite kokios yra pagrindinės filmo apie TRAUKĄ IR STŪMĄ savybės, ką žmogus gaus ar 
sužinos jį pamatęs, kokia nauda? 

3. Sugalvokite koks gali būti filmo šūkis, kuris patrauktų dėmesį, sudomintų, intriguotų. Rašykitės
visus kilusius šūkius.

5. Dėliokitės sugalvotus vaizdinius ir šūkius, žiūrėkite kaip jie vienas kitą papildo. Išsirinkite labiausiai 
patinkančius.

6. Naudokitės popieriaus lapais kaip juodraščiais, bandykite komponuoti tekstus ir sugalvotus vaizdus.

7. Perkelkite sugalvotą vaizdą su šūkiu ir tekstu ant vieno didelio lapo. Naudokitės senais žurnalais, 
spalvotu popieriumi, dažais ir kitomis priemonėmis, ant duoto didelio lapo. 

SĖKMĖS!



VIZUALINĖS REFLEKSIJOS PVZ.

FILMAI

7-TOS KLASĖS METŲ AKTUALIJOS

7 - tokai, kaip mokytojai pastebi, sparčiai keičiasi ir bręsta - jie iš vaikų tampa paaugliais. 
Užduotis skirta susipažinti su tuo, su kuo jie gyvena, kas juos domina. Tokio amžiaus 
vaikai mėgsta filmuoti, istoriją paskoti judančiais vaizdais. Ekskursijos į Vilnių metu vaikai 
ir mokytojai lankėsi Lietuvos radijo ir televizijos studijoje. Pamatė kaip atrodo filmavimo 
studijos, kaip ruošiamasi TV ir RADIJO laidoms.

Susėdus ratu užduodami klausimai:
kas jums gyvenime yra komedija, kas yra romantika, kas yra siaubas, kas yra veiksmo filmas 
tikrame gyvenime, kada galime sakyti, kad gyvenime vyksta detektyvas? 

Įvaizdžiai ir mintys surašomi ant didelių lapų.

30 vaikų pasidalina į 5 grupes.

Visos grupės išsirenka po darbo vadovą - režisierių. Režisieriams išdalinami užduočių lapai. 
Kiekviena grupė gauna skirtingus filmų žanrus. Pagal tai išdalinami ir įvaizdžiais pripildyti 
lapai, kaip pagalba kuriant istoriją.

Užduoties metu vaikai naudojasi piešimo priemonėmis, telefonais, kameromis. Vaikai gali 
pakvietsi mokytojus vaidinti jų filmuose, rinktis lokacijas pagal poreikius ir t.t.
 
Užsiėmimo trukmė pasirenkama pagal galimybes.

Pagal užduotis filmuotos scenos surenkamos ir sumontuojami tikri filmai, uždedamas garsas.
Organizuojama filmų premjera tėvams ir mokytojams, kūrybinės grupės kviečiamos atsakyti į 
publikos užduodamus klausimus. 



JŪS - DETEKTYVINIO FILMO KŪRYBINĖ GRUPĖ

Jūsų užduotis sukurti trumpą (1-3 min.) DETEKTYVINIO žanro filmą. 

ŠI INSTRUKCIJA JUMS PADĖS JĮ SUKURTI:

FILMO TEMA

Kokį detektyvą galima susukti apie šiuos septintos klasės mokslo 
metus? Kas jums (jūsų grupei) buvo svarbiausia šių mokslo metų 
eigoje. Kas gali būti verta DETEKTYVINIO filmo? Tai nebūtinai turi būti 
susiję su jūsų pamokų dalykais arba temomis, tai gali būti paremta jūsų 
išgyventais jausmais, atradimais, užklasiniais nuotykiais, kelionėmis ir 
dar daug kuo, svarbu, kad jūsų komanda bendrai sutartų, kas tai galėtų 
būti ir kaip geriausiai galima tai papasakoti filme.

KĄ IR KAIP DARYTI:

1. Išsirinkti filmo režisierių, operatorių, kitus atsakingus už tam tikrus darbus žmones. 

2. Susitarti kas jums šiais metais nutiko, kas gali tapti gera DETEKTYVINE istorija. Tai gali pasiūlyti vienas 
žmogus, arba tai gali būti sugalvota bendrai, tačiau turite visi kartu nuspręsti, kad jums tai tinka. Istorija tur būti 
artima visai komandai ir susijusi su jūsų išgyvenimais šiais metais.

3. Sukurti pasakojimą (istoriją), gerai žinoti ką jūs juo norite atskleisti ar intriguoti, kuo jis bus panašus į 
detektyvą. Prisiminkite kas yra svarbiausia DETEKTYVINIUOSE filmuose, kaip pasakojama detektyvinė istorija.

4. Pasakojimui panaudoti kino meno elementus – video vaizdus, garsus (patys įgarsinkite, sukurkite arba 
įrašykite gamtos garsus), dialogus (patys sugalvokite ir įskaitykite), sugalvoti personažus, parinkti tinkamas 
efektingas filmavimui vietas, sukurti efektus ir t.t.

5. Nusipiešti arba nusifotografuoti pasakojimo planą (scenarijų) -  kiekvieną atskirai filmo scenas 
(ką, kur, kaip darysite).

6. Prie kiekvienos plano dalies – tiksliai užrašyti ko jums reikės, ką atliks kiekvienas grupės narys ir t.t. 

7. Jums pateikiame lentelę, kuri jums padės susikurti tikslų planą. Atidžiai sekite instrukcijas ir jose esančiuose 
stačiakampiuose nupieškite arba įklijuokite vaizdą, kuris geriausiai atsako į virš jo pateiktus klausimus.

8. Pabaigus scenarijaus planą imtis veiksmo - tai yra pradėti filmuoti sugalvotas scenas laikantis plano.

SĖKMĖS!



JŪS - SIAUBO FILMO KŪYBINĖ GRUPĖ

Jūsų užduotis sukurti trumpą (1-3 min.) SIAUBO žanro filmą. 

ŠI INSTRUKCIJA JUMS PADĖS JĮ SUKURTI:

FILMO TEMA

Kokį siaubo filmą galima susukti apie šiuos septintos klasės 
mokslo metus? Kas jums (jūsų grupei) buvo baisiausia šių mokslo 
metų eigoje. Kas gali būti verta SIAUBO filmo? Tai nebūtinai 
turi būti susiję su jūsų pamokų dalykais arba temomis, tai gali 
būti paremta jūsų išgyventais jausmais, potyriais, užklasiniais 
nuotykiais, kelionėmis ir dar daug kuo, svarbu, kad jūsų komanda 
bendrai sutartų, kas tai galėtų būti ir kaip geriausiai galima tai 
papasakoti siaubo filmu.

KĄ IR KAIP DARYTI:

1. Išsirinkti filmo režisierių, operatorių, kitus atsakingus už tam tikrus darbus žmones. 

2. Susitarti kas jums šiais metais nutiko, kas gali tapti gera SIAUBO istorija. Tai gali pasiūlyti vienas žmogus, 
arba tai gali būti sugalvota bendrai, tačiau turite visi kartu nuspręsti, kad jums tai tinka. Istorija turi būti artima visai 
komandai ir susijusi su jūsų išgyvenimais šiais metais.

3. Sukurti siaubo pasakojimą (istoriją), gerai žinoti ką jūs juo norite parodyti ar išgąsdinti, kuo jis bus panašus į 
“siaubeką”. Prisiminkite kas yra SIAUBO filmuose, kaip pasakojama baugi istorija.

4. Pasakojimui panaudoti kino meno elementus – video vaizdus, garsus (patys įgarsinkite, sukurkite arba 
įrašykite gamtos garsus), dialogus (patys sugalvokite ir įskaitykite), sugalvoti personažus, parinkti tinkamas 
efektingas filmavimui vietas, sukurti efektus ir t.t.

5. Nusipiešti arba nusifotografuoti pasakojimo planą (scenarijų) -  kiekvieną atskirai filmo scenas
(ką, kur, kaip darysite). 

6. Prie kiekvienos plano dalies – tiksliai užrašyti ko jums reikės, ką atliks kiekvienas grupės narys ir t.t. 

7. Jums pateikiame lentelę, kuri padės susikurti tikslų planą. Atidžiai sekite instrukcijas ir jose esančiuose 
stačiakampiuose nupieškite arba įklijuokite vaizdą, kuris geriausiai atsako į virš jo pateiktus klausimus.

8. Pabaigus scenarijaus planą imtis veiksmo - tai yra pradėti filmuoti sugalvotas scenas laikantis plano.

SĖKMĖS!



JŪS - KOMIŠKO FILMO KŪYBINĖ GRUPĖ

Jūsų užduotis sukurti trumpą (1-3 min.) KOMEDIJOS žanro filmą. 

ŠI INSTRUKCIJA JUMS PADĖS JĮ SUKURTI:

FILMO TEMA

Kokį komišką filmą galima susukti apie šiuos septintos klasės 
mokslo metus? Kas jums (jūsų grupei) buvo juokingiausia, 
linksmiausia, šmaikščiausia šių mokslo metų eigoje. Kas gali būti 
verta KOMEDIJOS? Tai nebūtinai turi būti susiję su jūsų pamokų 
dalykais arba temomis, tai gali būti paremta jūsų išgyventais 
jausmais, potyriais, užklasiniais nuotykiais, kelionėmis ir dar daug 
kuo, svarbu, kad jūsų komanda bendrai sutartų, kas tai galėtų 
būti ir kaip geriausiai galima tai papasakoti komišku filmu.

KĄ IR KAIP DARYTI:

1. Išsirinkti filmo režisierių, operatorių, kitus atsakingus už tam tikrus darbus žmones. 

2. Susitarti kas jums šiais metais nutiko, kas gali tapti gera KOMIŠKA istorija. Tai gali pasiūlyti vienas žmogus, 
arba tai gali būti sugalvota bendrai, tačiau turite visi kartu nuspręsti, kad jums tai tinka. Istorija turi būti artima visai 
komandai ir susijusi su jūsų išgyvenimais šiais metais.

3. Sukurti juokingą pasakojimą (istoriją), gerai žinoti ką jūs juo norite papasakoti, kaip ir ką norite prajuokinti, kuo 
jis bus panašus į komediją. Prisiminkite kas yra KOMIŠKA drama, kaip pasakojama linksma istorija.

4. Pasakojimui panaudoti kino meno elementus – video vaizdus, garsus (patys įgarsinkite, sukurkite arba 
įrašykite gamtos garsus), dialogus (patys sugalvokite ir įskaitykite), sugalvoti personažus, parinkti tinkamas 
efektingas filmavimui vietas, sukurti efektus ir t.t.

5. Nusipiešti arba nusifotografuoti pasakojimo planą (scenarijų) -  kiekvieną atskirai filmo scenas 
(ką, kur, kaip darysite). 

6. Prie kiekvienos plano dalies – tiksliai užrašyti ko jums reikės, ką atliks kiekvienas grupės narys ir t.t. 

7. Jums pateikiame lentelę, kuri padės susikurti tikslų planą. Atidžiai sekite instrukcijas ir jose esančiuose 
stačiakampiuose nupieškite arba įklijuokite vaizdą, kuris geriausiai atsako į virš jo pateiktus klausimus.

8. Pabaigus scenarijaus planą imtis veiksmo - tai yra pradėti filmuoti sugalvotas scenas laikantis plano.

SĖKMĖS!



JŪS - ROMANTINIO FILMO KŪYBINĖ GRUPĖ

Jūsų užduotis sukurti trumpą (1-3 min.) ROMANTINĖS MELODRAMOS 
žanro filmą. 

ŠI INSTRUKCIJA JUMS PADĖS JĮ SUKURTI:

FILMO TEMA

Kokį romantinį filmą galima susukti apie šiuos septintos klasės 
mokslo metus? Kas jums (jūsų grupei) buvo romantiškiausia, sukėlė 
daugiausia gražių ir švelnių jausmų šių mokslo metų eigoje. Kas gali 
būti verta ROMANTINIO filmo? Tai nebūtinai turi būti susiję su jūsų 
pamokų dalykais arba temomis, tai gali būti paremta jūsų išgyventais 
jausmais, potyriais, užklasiniais nuotykiais, kelionėmis ir dar daug kuo, 
svarbu, kad jūsų komanda bendrai sutartų, kas tai galėtų būti ir kaip 
geriausiai galima tai papasakoti romantiniu filmu.

KĄ IR KAIP DARYTI:

1. Išsirinkti filmo režisierių, operatorių, kitus atsakingus už tam tikrus darbus žmones. 

2. Susitarti kas jums šiais metais nutiko, kas gali tapti gera ROMANTIŠKA istorija. Tai gali pasiūlyti vienas 
žmogus, arba tai gali būti sugalvota bendrai, tačiau turite visi kartu nuspręsti, kad jums tai tinka. Istorija turi būti 
artima visai komandai ir susijusi su jūsų išgyvenimais šiais metais.

3. Sukurti romantišką pasakojimą (istoriją), gerai žinoti ką jūs juo norite papasakoti, kaip ir ką norite sujaudinti, 
kuo jis bus panašus į melodramą. Prisiminkite kas yra ROMANTINĖ drama, kaip pasakojama romantiška istorija.

4. Pasakojimui panaudoti kino meno elementus – video vaizdus, garsus (patys įgarsinkite, sukurkite arba 
įrašykite gamtos garsus), dialogus (patys sugalvokite ir įskaitykite), sugalvoti personažus, parinkti tinkamas 
efektingas filmavimui vietas, sukurti efektus ir t.t.

5. Nusipiešti arba nusifotografuoti pasakojimo planą (scenarijų) -  kiekvieną atskirai filmo scenas 
(ką, kur, kaip darysite). 

6. Prie kiekvienos plano dalies – tiksliai užrašyti ko jums reikės, ką atliks kiekvienas grupės narys ir t.t. 

7. Jums pateikiame lentelę, kuri padės susikurti tikslų planą. Atidžiai sekite instrukcijas ir jose esančiuose 
stačiakampiuose nupieškite arba įklijuokite vaizdą, kuris geriausiai atsako į virš jo pateiktus klausimus.

8. Pabaigus scenarijaus planą imtis veiksmo - tai yra pradėti filmuoti sugalvotas scenas laikantis plano.

SĖKMĖS!



JŪS - VEIKSMO FILMO KŪYBINĖ GRUPĖ

Jūsų užduotis sukurti trumpą (1-3 min.) VEIKSMO filmą. 

ŠI INSTRUKCIJA JUMS PADĖS JĮ SUKURTI:

FILMO TEMA

Kokį veiksmo filmą galima susukti apie šiuos septintos klasės 
mokslo metus? Koks jums (jūsų grupei) buvo nutikęs nuotykis, 
kuris sukėlė daugiausia adrenalino ir emocijų šių mokslo metų 
eigoje. Kas gali būti verta VEIKSMO filmo? Tai nebūtinai turi 
būti susiję su jūsų pamokų dalykais arba temomis, tai gali 
būti paremta jūsų išgyventais jausmais, potyriais, užklasiniais 
nuotykiais, kelionėmis ir dar daug kuo, svarbu, kad jūsų 
komanda bendrai sutartų, kas tai galėtų būti ir kaip geriausiai 
galima tai papasakoti veiksmo filmu.

KĄ IR KAIP DARYTI:

1. Išsirinkti filmo režisierių, operatorių, kitus atsakingus už tam tikrus darbus žmones. 

2. Susitarti kas jums šiais metais nutiko, kas gali tapti gera VEIKSMO istorija. Tai gali pasiūlyti vienas žmogus, arba 
tai gali būti sugalvota bendrai, tačiau turite visi kartu nuspręsti, kad jums tai tinka. Istorija turi būti artima visai komandai 
ir susijusi su jūsų išgyvenimais šiais metais.

3. Sukurti nuotykinį veiksmo pasakojimą (istoriją), gerai žinoti ką jūs juo norite papasakoti, kaip ir ką norite sujaudinti, 
kuo jis bus panašus į veiksmo filmą. Prisiminkite kas yra VEIKSMO drama, kaip pasakojama nuotykinė veiksmo istorija.

4. Pasakojimui panaudoti kino meno elementus – video vaizdus, garsus (patys įgarsinkite, sukurkite arba įrašykite 
gamtos garsus), dialogus (patys sugalvokite ir įskaitykite), sugalvoti personažus, parinkti tinkamas efektingas filmavimui 
vietas, sukurti efektus, veiksmo triukus ir t.t.

5. Nusipiešti arba nusifotografuoti pasakojimo planą (scenarijų) -  kiekvieną atskirai filmo scenas 
(ką, kur, kaip darysite). 

6. Prie kiekvienos plano dalies – tiksliai užrašyti ko jums reikės, ką atliks kiekvienas grupės narys ir t.t. 

7. Jums pateikiame lentelę, kuri padės susikurti tikslų planą. Atidžiai sekite instrukcijas ir jose esančiuose 
stačiakampiuose nupieškite arba įklijuokite vaizdą, kuris geriausiai atsako į virš jo pateiktus klausimus.

8. Pabaigus scenarijaus planą imtis veiksmo - tai yra pradėti filmuoti sugalvotas scenas laikantis plano.

SĖKMĖS!



I SCENA

1 epizodas. (Bendras planas)
Kas ką daro / sako?

2 epizodas. (Stambus planas)

Kas ką daro / sako?

3 epizodas. (Bendras planas ir veiksmas, juda)

Kas ką daro / sako?



II SCENA

1 epizodas. (                                                                                    )
Kas ką daro / sako?

2 epizodas. (                                                                                    )

Kas ką daro / sako?

3 epizodas. (                                                                                    )

Kas ką daro / sako?



III SCENA

1 epizodas. (                                                                                    )
Kas ką daro / sako?

2 epizodas. (                                                                                    )

Kas ką daro / sako?

3 epizodas. (                                                                                    )

Kas ką daro / sako?


