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Pamokos uždaviniai:

• Išbandyti daugiau raiškos būdų;

• Skatinti meninio sprendimo paieškas siekiant atskleisti kūrinio idėją;

• Atskleisti kūrybingumą ir meninę įžvalgą bei atrasti idėjų savitai 

individualiai raškai;

• Išmėginti įvairias šiuolaikines raiškos priemones, išradingai ir drąsiai 

eksperimentuoti ir improvizuoti.



Užduotis 6-toms klasėms



Tema: GAMTOS OBJEKTO FOTOGRAFAVIMAS KEIČIANT 
RAKURSĄ

Tikslas: 

• įvairiai modeliuoti bei komponuoti fotokadrą, 

• analizuoti linijų, spalvų ir formų įvairovę gamtoje bei 
žmogaus figūroje,

• fotografuojant perteikti aplinkos objektų ypatybes,

• perteikti objekto formą ir jo detalę.

Praktinė užduotis:

• Nufotografuoti gamtos objektą: medį, augalą ir jo fragmentą: 

lapą, kamieną, šaką ir panašiai;

• Nufotografuoti žmogų ir jo fragmentą: ranką, akį, batus ir

panašiai;

• Fotografuojant keisti rakursą – akiai neįprastą daikto

vaizdavimo perspektyvą.

Užduotį mokiniai galėjo atlikti 1 
pamokos metu, tačiau paprašė 

padirbėti savarankiškai. 
Atsiskaitymo terminas buvo 

pratęstas 2 savaitėms.



• Pastebėjimai: ši užduotis labai tinka mokiniams turintiems 

specialiųjų poreikių.

• Ji ugdo pastabumą, gebėjimą išskirti detalę iš visumos.

• Ja lengva sudominti mokinius.
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Neįprastas rakursas







Objektas ir jo detalė









Užduotis 7 ir 8 -toms klasėms



https://iphonephotographyschool.com/snaps
eed/

Pamoką prieš, mokytojas paprašė 
atsisiųsti į mobiliuosius telefonus 

nemokamą programėlę 
„Snapseed“ ir parodė pagrindinius 

ėjimus fotomontažui atlikti.



Tema: FOTOMONTAŽAS

Praktinė užduotis:

• Atlikti fotografijas su gamtos, architektūros ir žmogaus objektais naudojant
akiai neįprastą daikto fotografavimo perspektyvą (rakursą). 

• Iš jų sumontuoti 4 fotomontažus.

1. Architektūra ir gamta; 

2. Architektūra ir žmogus;

3. Gamta ir žmogus; 

4. Gamta ir gamta. 
Tikslas: 

• analizuoti linijų, spalvų ir formų įvairovę gamtoje, architektūroje bei 
žmogaus figūroje,

• fotomontažu perteikti gamtos, architektūros bei žmogaus santykį bei 
sąveiką,

• sugretinant kelis vaizdus, perteikti fotonuotraukos idėją ir meninį 
turinį,

• įvairiai modeliuoti bei komponuoti.

Užduotį galėjo mokiniai atlikti 1 
pamokos metu, tačiau paprašė 

padirbėti savarankiškai. 
Atsiskaitymo terminas buvo 

pratęstas 2 savaitėms.



• Sunkumai: ne visi mokiniai turėjo mobiliuosius telefonus bei 
internetą.

• Užduotį buvo pasiūlyta atlikti mokyklos kompiuteriais, jiems 
pažįstama nuotraukų koregavimo programa. Tam buvo duotas 2 
savaičių terminas.
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Ačiū už dėmesį.


