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   Pamokos eiga  

Tikslas Atlikimo kriterijai Rezultatas 

Paruošti Velykinį 
stalą: vienu kartu 

nudažyti kiaušinius 
ir audinį karštos 
batikos (Šibori) 

technika 
 

1. Batikos technika 
nudažytas audinys 
servetėlės (bent 2 
vnt.) ir kiaušiniai 

(2 vnt.). 
2. Paruoštas 

audinio kraštas, 
padaryti kutukai. 

 
3. Paruoštas stalas 

Įkelti į įsivertinimų 
lapą 2-3 darbo eigos 

ir baigto darbo 
nuotraukas. 

Užpildykite lentelę. 



      Darbo priemonės ir medžiagos 



Kiaušinio  apvyniojimas audiniu ir siūlais. 





Audinio lyginimas ir servetėlės sutvarkymas. 



Paskirstydami daugelį objektų į keletą sluoksnių ant 
skirtingų fonų galite sukurti dinamiškus maketus 

Mokinių darbai 



Vaikų darbai 





Pateikimo variantai. 

      Mokinių darbai 

Margučiai 



      Mokinių darbai 



MODERNUS 

DINAMIŠKAS IŠRADINGAS 

NETIKĖTAS ŽAISMINGAS 

KŪRYBINGAS 



Refleksija 

 



Refleksija ir įsivertinimas 

Atliekant užduotį išmokau:  
• ...kaip savarankiškai paruošti kiaušinius dažymui, 

kokiu būdu juos dažyti, kokias priemones 
geriausia naudoti. 

• ...naują įdomią kiaušinių dažymo techniką. 
• ... nudažyti audinį kartu su kiaušiniu ir paserviruoti 

stalą. 
• ... vienu metu nudažyti kiaušinius ir audinį. 
• ...natūraliomis priemonėmis nudažyti audinį ir 

kiaušinį. 
• ... išmokau naujos kiaušinių dažymo technikos ir 

būdo, kaip galima dekoruoti tekstilės 
• gaminius, audinius. 



Refleksija ir įsivertinimas 

Atliekant užduotį buvo sunku: 
•  ...vyniojant audinį aplink kiaušinius jį įdomiau 

apsukti, kad gautųsi gražesni raštai, apsupau audinį  
aplink kiaušinius per silpnai. 

• ...išardyti servetėlės kraštus. 
• ... sunkumų iškilo su servetėlės kraštų nuardymu. 
• ...susikaupti ir nesiblaškyti. 
• ...sekti instrukcijas. 
• ... nepamiršti laikytis instrukcijų. 
• ...kantriai laukti rezultato. 
• ... Nesudaužyti kiaušinių. 



Refleksija ir įsivertinimas 

Iššūkis man buvo  
• ...sužiūrėti, kiek laiko kiaušiniai turėjo virti, nes 

du man pervirė, reikėjo nuo viryklės nukelti 
anksčiau. 

• ... nuardyti servetėlės kraštą. 
• ...buvo įdomus darbas. 
• ...neištepti namų dažais. 
• ...susikaupti. 
• ...padaryti servetėles, batikos technika, kadangi 

ilgai bandžiau jas išlyginti ir apdirbti kraštą. 
• ... laikytis saugumo atliekant kiaušinio ir 

audinio dažymo procesą. 
 



Ačiū už dėmesį 


