
 

 
Edukaciniai užsiėmimai „Knyga kitaip“ – kuriame komiksus. 

 

UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

- ugdyti vaikų meninius gebėjimus, saviraišką, vaizduotę; 

- supažindinti mokinius su komiksų kūrimo specifika; 

- lavinti mokinių gebėjimus grafinėmis priemonėmis perteikti savo mintis ir emocijas; 

- supažindinti mokinius su knygos menu; 

- formuoti teisingus darbo įgūdžius pasiruošiant, o po darbo susitvarkant, savo darbo vietą ir 

priemones; 

- ugdyti tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

 

PROGRAMOS TURINYS: 

- perskaitytų knygų aptarimas ir komiksų sekos planas; 

- komiksų piešimas: personažų piešimas perteikiant reikiamas pozas ir judesius, aplinkos 

vaizdavimas, pasikartojančių detalių kopijavimas ir naujų pripiešimas, bendros 

kompozicijos formavimas; 

- piešinių ryškinimas, spalvinimas ir paruošimas skenavimui; 

- komiksų knygelės maketavimas; 

- diskusijos ir kūrinių aptarimas. 

 

DARBO BŪDAI IR METODAI: 

Pasakojimas, aiškinimas, demonstravimas, stebėjimas, individualus kūrybinis darbas, 

diskusijos. Užsiėmimai bibliotekoje.  

 

DARBO REZULTATAI IR ŽINIOS: 

Mokiniai plačiau susipažins su Aukštaitijos krašto rašytojų, rašančių vaikams, Nijolės 

Jankutės „Kelionė į septintą stotį“, Renatos Šerelytės „Krakatukų pievelė“, Kazio Sajos „Gvidono 

apsiaustas“, Gendručio Morkūno „Velniškai karštos atostogos“, Liudo Dovydėno „Gyveno kartą 

karalius“, kūryba; susipažins su komiksų žanru, išmoks juos kurti, praktiškai susipažins su knygos 

menu, išmoks pasidaryti savo rankų darbo knygą. 

 

PRIEMONĖS: 

Baltas A4 formato popierius, kopijavimo popierius, pieštukai, trintukai, flomasteriai, komiksų 

knygelių pavyzdžiai. 

 

ATSISKAITYMAS: 

Birželio mėnesio pabaigoje vaikų nupiešti komiksai bus panaudoti parengiant ir įrišant pačių 

mokinių rankų darbo knygą, kuri praturtins bibliotekoje turimų knygų fondą. 

 

 

VEIKLOS PLANAS 

 

NR. DATA VAL. VEIKLA TIKSLAS PRIEMONĖS 

 1. 06.08 11.00 -

13.00 

Susipažinimas, 

Diagnostiniai 

piešiniai 

ugdyti vaikų meninius 

gebėjimus, saviraišką, 

vaizduotę 

Baltas A4 formato 

popierius, pieštukai 

 2. 06.09 11.00 -

13.00 

perskaitytų knygų 

aptarimas ir 

komiksų sekos 

supažindinti mokinius su 

komiksų kūrimo specifika 

Baltas A4 formato 

popierius, pieštukai 



planas 

 3. 06.10 11.00 -

13.00 

komiksų personažų 

piešimas 

perteikiant 

reikiamas pozas ir 

judesius,  

lavinti mokinių gebėjimus 

grafinėmis priemonėmis 

perteikti savo mintis ir 

emocijas; 

 

formuoti teisingus darbo 

įgūdžius pasiruošiant, o po 

darbo susitvarkant, savo 

darbo vietą ir priemones; 

 

ugdyti vaikų meninius 

gebėjimus, saviraišką, 

vaizduotę. 

Baltas A4 formato 

popierius, 

kopijavimo 

popierius, pieštukai, 

trintukai, flomasteriai 

 4. 06.11 11.00 -

13.00 

aplinkos 

vaizdavimas, 

pasikartojančių 

detalių 

kopijavimas ir 

naujų pripiešimas 

 5. 06.12 11.00 -

13.00 

bendros 

kompozicijos 

formavimas 

 6. 06.15 11.00 -

13.00 

piešinių 

ryškinimas, 

spalvinimas ir 

paruošimas 

skenavimui 

flomasteriai 

 7. 06.16 11.00 -

13.00 

komiksų knygelės 

maketo aptarimas 

supažindinti mokinius su 

knygos menu 

komiksų knygelių 

pavyzdžiai 

 8. 06.17 11.00 -

13.00 

diskusijos ir 

apibendrinantis 

kūrinių aptarimas 

ugdyti tarpusavio 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius 

mokinių sukurti 

komiksai 
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