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1. TECHNINĖ UŢDUOTIS

Technologijų programa – Tekstilė
Kuriamas produktas- (nurodyti: gaminys /paslauga) gaminys
Techninės uţduoties turinys

Techninės uţduoties reikalavimai

Kuriamo produkto tikslingumas

Rūbas.

(Kokia produkto paskirtis?)

K.Donelaitį)

Kuriamo

produkto

poveikis

Tema

„Metų

laikai“

(pagal

/ Aprangos puošybos dalis

aplinkai

naudingumas
(Koks kuriamo produkto poveikis aplinkai:
darnus vystimasis, verslumas?)
Produkto

kūrimui

naudojamų

medţiagų Audinys ir siūlai- nedaţantys, kokybiški

ypatumai / kriterijai medţiagų pasirinkimui
(Kokios

medžiagos

naudojamos

kuriamame

produkte?)
Produkto

technologiniai

/

konstrukciniai Pasirinkta technika
Maţiausiai 3 darbo operacijos

ypatumai
(Koks

turi

būti

produkto

konstrukcinis

ir

technologinis sprendimas?)
Saugus, kokybiškas, kūrybiškas, estetiškas

Produkto sukūrimo sąlygos
(Kokie

reikalavimai

produkto

sukūrimui:

darbas

ţmogaus ir darbo saugai, ištekliams.
Mokytojo kvalifikacija, vardas, pavardė vyr. technologijų mokytoja Albina Rimšienė
Data:

2014-01-13
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2. PAGRINDINĖS BAIGIAMOJO DARBO APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS
Aksesuaras. 1. Pagalbinis aprangos reikmuo. 2. smulkus scenovaizdţio daiktas. 3. prk.
pagalbinė meno kūrinio detalė.
Analogas - panašus daiktas, dalykas, reiškinys, atitikmuo.
Audinys - austinė medţiaga: medvilninis, drobinis, vilnonis audinys.
Freeform pamoka – nėrimo technika.
Konstravimas – kurti konstrukciją, gaminį.
Lekalas - rūbo gaminimo brėţinys.
Modeliavimas - modeliuoti: Drabuţių modeliavimas. Modeliavimas – tai sukūrimas reiškinio,
panašaus į originalą.
Projektavimas - kūrybinių idėjų paieška, detalizavimas, tikslinimas. Apibendrinimas grafine
(aprašomąja) ir kitomis formomis.
Rankdarbiai – rankomis sukuriami dirbiniai; amatas, meistrystė.
Siūlai- verpalai, susukti į kamuolį, į ritę ar sruogomis.
Techninė uţduotis - kuriamo dirbinio projektinių ir technologinių sąlygų aprašymas.
Tekstilė (lot. texere „austi“) – viena iš taikomosios dailės rūšių, menas arba amatas, kaip ţaliavą
naudojantis natūralų arba sintetinį pluoštą, iš kurių gaminami dekoratyviniai ar praktiškai
pritaikomi dirbiniai. Šio meno gaminys irgi yra vadinamas tekstile
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3. PROJEKTAVIMAS
Projektinė paieška. Susipaţįstu

su technine uţduotimi, aptariu su mokytoja.

Informacijos ieškau įvairiuose šaltiniuose, literatūroje ir kitur. Pateikiu darbų planą.
Konstrukcinis - technologinis aprašymas. Ieškau analogų, piešiu eskizus, ieškau nuotraukų.
Pagamintas gaminys. Turi būti kokybiškas, kūrybiškas, estetiškas. Būtina vadovautis saugaus
darbo taisyklėmis (ţr. 6 priedas).
3.1. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas
Susipaţinus su technine uţduotimi, kilo idėja nunerti palaidinę, ją dėvint būtų
galima puošti aksesuarais, kurie atspindi keturis metų laikus. Domėjausi įvairiomis rankdarbių
technikomis, kuriomis būtų galimą atlikti aksesuarus prie palaidinės. Apţiūrėjau keletą analogų
(ţr. 1 paveikslas), (ţr. 2 paveikslas), (ţr. 3 paveikslas). Pasirenku medţiagas, darbo priemones.
Susiplanuoju ir pasirengiu produkto kūrimui. Sukūrusi produktą, pateikiu mokytojai.

1 paveikslas. Freeform technikos darbas

2 paveikslas. Gėlė
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3 paveikslas. Ţibutė
3.2. Produkto grafinis vaizdas
Pasirenku nėrimo raštą (ţr. 4 paveikslas), siūlus (ţr. 9 paveikslas) ir pagal lekalą
(ţr. 5 paveikslas) projektuoju būsimą gaminį.

4 paveikslas. Palaidinės schema

5 paveikslas. Brėţinys
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6 paveikslas. Ramunės ir rugiagėlės schema
Toliau dirbu Freeform technika. Tai nėrimo technika, kai įvairūs nerti lapeliai, gėlytės laisvai
formuojamos jas suneriant (ţr. 7 paveikslas),.
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7 paveikslas. Freeform elementas scrumble
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4. IDĖJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS
Darbus, kuriuos atliksiu projekto metu pateikiu lentelėje (ţr. 1 lentelė).
1 lentelė. Kuriamo produkto idėjos įgyvendinimo planas
Eil.
Nr.

Darbo atlikimo terminai
Darbo pradţia Darbo pabaiga

Darbo etapai
1. Planavimas, idėja

2. Gaminio
kompozicija,

(data)

(data)

2014 m.

2014 m.

Sausio13 d.

sausio 20 d.

2014 m.

2014 m.

sausio 20 d.

sausio 25 d.

Galimi rizikos veiksniai, darbų
saugos reikalavimai

eskizas
3. Darbo

2014 m.

Saugaus darbo taisyklės su aštriais

sausio 25 d.

sausio 28 d.

rankdarbių įrankiais

2014 m.

2014 m.

Pjovimo,

sausio 28 d.

sausio 31 d.

naudojimas.

priemonių 2014 m.

pasirinkimas,
medţiagų
pasirinkimas
4. Pasirengimas
produkto

kirpimo

įrankių

sukūrimui
5. Produkto kūrimas ir 2014 m.
pateikimas

darbo sausio 31 d.

2014
vasario 28 d.

vadovui
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5. MEDŢIAGŲ PASIRINKIMAS DARBO PRODUKTUI
Reikalingos medţiagos:
 Siūlai nėrimui įvairių spalvų ir storių (ţr. 8, 9 paveikslas);
 Vilna, filcas (ţr. 10 paveikslas);
 Karoliukai (ţr. 11 paveikslas);
 Siuvimo siūlai.

8 paveikslas. Siūlai

9 paveikslas. Siūlai

10 paveikslas. Vilna ir filcas

11 paveikslas. Karoliukai
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6. PASIRINKTOS DARBO PRIEMONĖS
Reikalingos priemonės (ţr. 12 paveikslas):
Vąšelis;
Ţirklės;
Adatos siuvimo ir vėlimo;
Mezgimo malūnėlis.

12 paveikslas. Priemonės
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7. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR REZULTATAI
7.1 Konstravimas
Darbo atlikimo eiga:
1. Palaidinė (ţr. 1 priedas).
2. Aksesuaras „Vasara“ (ţr. 2 priedas).
3. Aksesuras „Ruduo“ (ţr. 3 priedas).
4. Aksesuras „Pavasaris“ (ţr. 4 priedas).
5. Aksesuras „Ţiema“ (ţr. 5 priedas).
7.2 Technologiniai procesai.
Darbo eiga:
1. Pagal schemą ir brėţinį (ţr. 4,5 paveikslas) neriu palaidinę.
2. Darau aksesuarą „Vasara“ (ţr. 2 priedas) pagal schemą (ţr. 13,14 paveikslas) nuneriu gėlytes
ir lapelius.

13 paveikslas. Rugiagėlės schema

14 paveikslas. Ramunės schema
Nunertas detales (ţr. 15,16 paveikslas) ramunes, rugiagėles bei lapelius jungiu vielute. Ją
apneriu ţaliais siūlais. Padarau uţsegimus (ţr. 17 paveikslas).
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15 paveikslas. Nertos detalės

16 paveikslas. Nertos detalės

17 paveikslas. Papuošalas ”Vasara”
3. Pirmiausia susipaţįstu su Freeform technika (ţr. 7 paveikslas)

ir pabandau nerti (ţr. 18,

paveikslas). Darau aksesuarą „Ruduo“(ţr. 3 priedas). Nėrimo eiga (ţr. 18 paveikslas).
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18 paveikslas. Papuošalas „Ruduo“
4. Paskutinysis metų laikų aksesuaras yra „Ţiema“. Ţiemą dominuoja balta spalva. Pagindinis
simbolis – snaigė. Todėl nusprendţiau šiam metų laikui nunerti segę snaigę su karoliukais. Neriu
pagal schemą (ţr. 19 paveikslas).
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19 paveikslas. Snaigės schema
Nėrimo eina (ţr. 20 paveikslas).

20 paveikslas. Snaigės nėrimas
5. Modeliuoju ir darau aksesuarą „Pavasaris“. Veliu sausuoju būdu, pasinaudoju filcu (ţr. 20, 21
paveikslai).

21 paveikslas. Ţibutės vėlimas

15

22 paveikslas. Ţibutės technologiniai procesai
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8. IŠVADOS
Proceso metu nunėriau palaidinę. Pagal olimpiados temą sugalvojau ją puošti
atskirais papuošalais pagal metų laikus. Priderinau spalvas, simbolius, kurie tiktų konkrečiam
metų laikui. Manau idėją įgyvendinau, pavyko laiku uţbaigti darbus. Noriai dėvėsiu šią
palaidinę, priderindama papuošalus.
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10. PRIEDAI
(1 PRIEDAS. PALAIDINĖ)
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(2 PRIEDAS. PALAIDINĖ. AKSESUARAS „VASARA“)
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(3 PRIEDAS. AKSESUARAS „RUDUO“)
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(4 PRIEDAS. AKSESUARAS „ŢIEMA“)
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(5 PRIEDAS. AKSESUARAS „PAVASARIS“)
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(6 PRIEDAS. SAUGAUS DARBO TAISYKLĖS)

1.

SAUGAUS DARBO TAISYKLĖS
TECHNOLOGIJŲ (TEKSTILĖS, DIZAINO) DALYKO PAMOKOSE
Apranga turi būti patogi, kad netrukdytų dirbti.

2.

Sėdėti reikia tiesiai, patogiai, nesikūprinti.

3.

Dirbant šviesa turi kristi iš kairės pusės arba priekio.

4.

Adatos ir smeigtukai turi būti susmeigti į adatinę, įrankiai – dėţutėje.

5.

Reikia atsargiai dirbti su ţirklėmis, rėţtukais ir kitais aštriais daiktais, kad
nesusiţeistumėte, jokiu būdu negalima jų mėtyti, smeigti į drabuţius, baldus, imti į burną.

6.

Paduodant aštrų daiktą draugui, reikia laikyti jį aštriu galu į save.

7.

Negalima naudoti surūdijusių adatų ir smeigtukų, nes įsidūrus ţaizda gali ilgai pūliuoti,
net gali išsivystyti kraujo uţkrėtimas.

8.

Po darbo reikia susirinkti visas adatas. Adatas, nukritusias ant grindų, greičiau rasite su
magnetu.

9.

Sulūţusią adatą, prieš išmetant, reikia suvynioti į popierių. Dirbantysis siuvamąja mašina
turi sėdėti tiesiai prieš mašinos adatą, nesikūprinti. Šviesa turi kristi iš kairės arba priekio.

10. Ant siuvamosios mašinos stalo turi būti tik patys reikalingiausi įrankiai – ţirklutės siūlų
galams nukirpti (rankomis jų netraukyti), liniuotės, siūlės pločiui matuoti.
11. Dirbančios plaukai turi būti tvarkingai surišti, nes kitaip jie gali būti įsukti.
12. Pradėti siūti galima tik tuomet, kai tarp kojelės ir dantukų yra padėtas audinio gabalėlis.
13. Siuvamosios mašinos smagratis sukamas į save, priešingu atveju šalmelio mechanizme
gali prisipainioti siūlų.
14. Rankos laikomos atokiau nuo adatos, kad pirštai nepalįstų po adata, audinys rankomis
prilaikomas iš šonų; siuvant rankų ant smagračio nelaikome.
15. Negalima traukti medţiagos siuvant – gali nulūţti adata.
16. Baigus siūti, prispaudţiamoji kojelė pakeliama, adata turi būti aukščiausioje padėtyje,
siuvinys patraukiamas nuo savęs, siūlai nukerpami ţirklėmis ar specialiai pritaikyta
priemone.
17. Programų rankenėle pasukama, kojelės bei adatos keičiamos ar siūlas veriamas į adatą tik
tada, kai adatos laikiklis yra aukščiausioje padėtyje.
18. Siūlai ir adatos storiai yra pritaikomi prie audinio storio.
19. Laidynę dėkite tik ant keraminio ar metalinio padėklo. Nedėkite laidynės ant audinio.
20. Negalima laidynės karštumą tikrinti vandens lašu.
21. Baigę darbą ar pastebėję gedimą, kibirkščiavimą- elektros prietaisus išjunkite.
22. Vąšeliai, virbalai turi būti laikomi specialioje dėţutėje.
23. Laikydami rankoje vąšelį ar virbalus nesisukiokit, kad nesuţeistumėt draugų.
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