LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA
„METŲ LAIKAI“

PAVEIKSLAS „METŲ LAIKAI“
NAMŲ DARBO APRAŠAS

Živilė Kairevičiūtė, III b kl.
Panevėžio rajono Velžio gimnazija
Mokytoja metodininkė Doloresa Rakauskienė

2014

PROJEKTAVIMAS
Idėja


Sukurti mozaiką, kuri atspindėtų Kristijono Donelaičio poemą „Metai“.



Įkvėpimo mozaikai sėmiausi ne tik iš kūrinio „Metai“, bet ir iš atgimstančios gamtos. Taip
pat įkvėpimo ieškojau ir internete.



Idėja sukurti mozaiką iš nuaustų kvadratėlių kilo perskaičius K.Donelaičio kūrinio ištraukas
apie moterų audimo išaukštinimą:
„Ar ne graţu ţiūrėt, kad Gryta, jau prisiverpus,
Skirsto verpalus aust ir audus baltina drobes?“
„Jums garbė, kad vindas jūsų, sukriai besisukdams,
Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai.
Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka,
Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarška.
Jums garbė, kad audeklėliai jūsų nuausti
Ant margų laukų, kaip sniegs pavasario, blizga.“

Analogai

Pirmas analogas padėjo man sugalvoti, kaip išdėstyti ir suderinti įvairius atspalvius bei spalvas,
mozaikai esant sudėtai iš austų gabaliukų.
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Antras analogas padėjo sugalvoti, kaip išspręsti iškilusią problemą vaizduojant visus keturis metų
laikus.
Pasirinkau sukurti mozaiką pagal Kristijono Donelaičio poemą „Metus“, atskleidţiant kūrinio
centre esančią saulę bei visus metų laikus. Analogai padėjo man, nes buvo lengviau nuspręsti, kaip
jungti visus sezonus į vieną bendrą visumą ne tik spalviniu aspektu, bet ir pačia mozaikos detalių
forma.

IDĖJOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI

Eil. Nr.

Darbo etapai

1.

Projektavimas

2.

Gamybos procesas:

Darbų atlikimo terminai
Darbo pradţia

Darbo pabaiga

2014-02-10

2014-02-27



Laukelių audimas



2014-02-27



2014-04-21



Drobės daţymas



2014-04-18



2014-04-18



Laukelių tvirtinimas prie



2014-04-21



2014-04-23



2014-04-23



2014-04-23

drobės

3.

Dekoravimas

Gaminio pristatymas

2014-04-24

2014-04-25

Gaminio grafinis vaizdas
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MEDŽIAGOS
 Siuvinėjimo siūlai
 Drobė
 Akriliniai daţai
 Klijai

DARBO PRIEMONĖS
 Rankomis pagamintos staklės audimui
 Adata
 Ţirklės
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TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR JŲ REZULTATAI
1.Laukelių audimas
Laukeliai mozaikai buvo audţiami pagal šiame tinklalapyje nurodytą techniką https://www.youtube.com/watch?v=iWNdSYAbXLs.
Reikėjo padaryti 70 skirtingų spalvų siūlų laukelių. Kai kurie audinių gabaliukai buvo daromi keleto
spalvų, kad išryškėtų įvairūs nauji atspalviai.
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Visi austi langeliai:
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2.Drobės daţymas
Drobė buvo nudaţyta vienu akrilinių daţų sluoksniu.

3.Laukelių tvirtinimas prie drobės
Laukeliai mozaikai „Metų laikai“ buvo tvirtinami prie nudaţytos drobės juos prisiuvant. Tačiau
kraštiniai mozaikos laukeliai buvo klijuojami, nes juos prisiūti trukdė medinis drobės rėmas.

4.Dekoravimas nertomis juostelėmis

7

IŠVADOS
Gaminio nauda visuomenei/gamtai:
Šis paveikslas yra skirtas Kristijono Donelaičio 300-tosioms gimimo metinėms paminėti bei savaip
iliustruoti šią epinę poemą – pirmąjį lietuvišką groţinės literatūros kūrinį apie ţemę, gamtą ir
ţmogų. Gaminys naudingas visuomenei, nes skatina susimąstyti ir prisiminti poemą „Metai“ bei
lavina fantaziją – įţvelgti mozaikoje keturis metų laikus, jų spalvų derinius ir poeto atskleistą
pasaulio harmoniją, gamtos detales. Savo darbui naudodama daugiausia ekologiškas medţiagas,
močiutės ir prosenelės siuvinėjimo siūlus, norėjau pabrėţti, kad ţmogus visada turėtų saugoti tokį
natūralumą. Natūralų gamtos groţį aprašė poetas prieš tris šimtmečius, tačiau dabar vėl ţmogus nuo
miesto triukšmo grįţta prie ţemės, gamtos, sodybos. Kūrinys skatina mylėti gyvenimą gamtoje,
todėl mozaikos laukeliams gaminti buvo parinktos artimos gamtai spalvos. Tegul ţmogaus akys ir
siela sugeria į save pastelinę gamtos spalvų ramybę.
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Kristijonas Donelaitis „Metai“‘



https://www.youtube.com/watch?v=iWNdSYAbXLs
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GALUTINIS PAVEIKSLO „METŲ LAIKAI“ VAIZDAS
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