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Bendrieji ugdymo uždaviniai: stebėdami ir aptardami praeities ir 
dabarties dailės reiškinius pažįsta Lietuvos ir pasaulio meno paveldą.

Bendrieji tikslai: padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir 
etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos 
tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, 
sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip tos 
kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms 
kultūroms.

• Kontekstas: 
• pamokos užduotis suformuota siekiant minėti artėjantį 770-ąjį 

Klaipėdos miesto jubiliejų ir atkreipti dėmesį į miesto senosios 
architektūros grožį ir istoriją.



Tema:
Dailės technikų įvairovė. Trafaretinės tapybos technika.
Ugdymo(si) tikslas:
• Analizuos nurodyto objekto struktūrą;
• Nuosekliai ir tikslingai taikys trafaretinę dailės techniką;
• Naudos spalvų niuansus, kontrastus, toninę įvairovę;
• Perteiks savo kūrybinį sumanymą, kurdami harmoningą kompoziciją, 

atsižvelgdami į statiško ir dinamiško komponavimo principus.
Mokymo(si) uždavinys:
Susipažinę trafaretinės tapybos technika ir Senosios Klaipėdos 
fachverkinės arhitektūros technologija bei struktūra, kuria praktinį 
darbą „Fachverkinis fasadas“. 



Tema išskaidoma į tris pamokas.
I pamoka: „Senosios Klaipėdos fachverkinės arhitektūros istorija, 
statybos technologija bei struktūra“;
• Mokiniai supažindinami su Senosios Klaipėdos fachverkinės arhitektūros istorija, 

statybos technologija bei struktūra, nusako pagrindinius jos bruožus.

II pamoka: „ Trafareto „Fachverkinis fasadas“ paruošimo ir taikymo 
technologija“;
• Mokiniai ant A4 formato (storesnio) popieriaus pieštuku ir liniuote nubraižo 

fachverkinį fasadą ir išpjausto jo trafaretą aštriu peiliuku. (Po darbu pasideda 
linoleumo gabalėlį, kad nesupjaustų suolo.)

III pamoka: „ Trafaretinės tapybos taikymas“.
• Mokiniai paruoštą trafaretą uždėję ant A4 formato popieriaus porolono gabalėliu 

akriliniais dažais, maišydami spalvas tarpusavyje, užneša dažus ir atlieka keletą 
atspaudų.



• Pastebėjimai ir sunkumai:
Jei mokiniai trafareto techniką taiko pirmą kartą, gali patirti nusivylimą 
nepavykus tobulai įvykdyti pradėtą darbą. 
Reikia paaiškinti atsitiktinumo grožį kūrybiniame darbe ir nuoseklumo 
svarbą taikant šią techniką.



• Trafaretas - (it. traforetto < traforo - pramušimas) 
• plokštelė su skylėmis arba rėmelis su tinkleliu piešiniui arba užrašui 

padauginti ar nuspalvinti, pro skyles arba tinklelį purškiant arba tepant 
dažus; 

• nustatytas pavyzdys kuriuo sekama; šablonas.



• Fachverkas - architektūros stilius, būdingas vokiškų miestų pastatas, 
kai medinės atramos išdėstytos pastato išorėje.

• Fachverkas - klasikinis Vakarų Europos mažaaukščių statinių 
konstrukcijos tipas, kurį galima laikyti šiandieninių karkasinių namų 
prototipu. Jį sudaro karkasas, suformuotas iš horizontalių bei 
vertikalių elementų ir ramsčių bei medinės sijos. Sienų tarpai buvo 
užpildomi akmenimis, plytomis, plaušais, moliu, mediniais tašais ir net 
buitinėmis atliekomis. 

• Fachverkas dalija fasadą į skirtingos formos plokštes ir suteikia 
pastatui savitą išvaizdą.



• Fachverko populiarumo priežastis paprasta - mūrui statyti reikėjo 
tvirto pagrindo ir gilių pamatų, o tai žemose pelkėtose vietovėse 
brangiai kainavo. Todėl karkasiniai statiniai išpopuliarėjo dėl nedidelio 
konstrukcijų svorio ir patrauklesnės kainos.

• Iki mūsų dienų išlikusios didelės fachverkinių statinių grupės, kiemai 
bei priemenės ir šis įspūdingas pastatas, išvengęs net 1854 m. didžiojo 
Klaipėdos gaisro bei vėlesnių sugriovimų.

• Vienoje senamiesčio dalyje sutinkame nemažai fachverkinės
konstrukcijos pastatų. Kitoje senamiesčio dalyje, tarp Turgaus ir Žvejų
gatvių, kuri išdegė per 1854 metų gaisrą, fachverkas retenybė. Po
gaisro atstatant miestą, fachverką imta riboti. 1855 m. statybos
policijos nuostatai reikalavo namus ir sandėlius statyti tik mūrinius. Šis
statybos būdas nuo 1890 m. pradėtas riboti ne vien priešgaisriniais,
bet ir estetiniais sumetimais.



































































• Dailės pamokose sukurtus kūrinius mokinai pritaikė 
kalėdiniam mokyklos erdvių puošimui.
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