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Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Modulis – tekstilės dirbinių rišimas ir pynimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Kompetencija. Išmanyti rišimo ir pynimo įrankius, žaliavas, priemones.  

   

1 Užduotis. Atsakykite į klausimus. 

 

1. Išvardinkite rišimo ir pynimo įrankius 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................................... 

2. Išvardinkite rišimo ir pynimo žaliavas 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................................. 

3. Kam reikalinga pagalvėlė rišant ar pinant rankdarbius? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kokie rankdarbiai rišami iš medvilninio špagato? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................................... 

5. Kam naudojami klijai rišant ar pinant rankdarbius? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................ 

 

2 Užduotis. Atsakykite į klausimus.  

 

1. Paaiškinkite gėlių gamybos staklių darbo principus. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………............................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. Paaiškinkite virvelių pynimo kumihimo disku darbo principus 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

    

 

 

 



2. Kompetencija. Suprasti tekstilės dirbinių rišimo ir pynimo būdus. 

 

1 Užduotis. Parašykite mazgo pavadinimą ir jo panaudojimo galimybes. 

 

1..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 
2..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
3..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
4..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
5..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 



2 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video adresu 

https://www.pinterest.com/pin/176344141648624680/  Pasirinkite tinkamas medžiagas, 

pasiskaičiuokite jų kiekį ir nuriškite raktų pakabutį. 

 

3 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video adresu 

https://www.pinterest.com/pin/811351689112045071/  Pasirinkite tinkamas medžiagas, 

pasiskaičiuokite jų kiekį ir nuriškite apyrankę. 

 

3.Kompetencija. Gaminti tekstilės dirbinius rišimo ir pynimo technika.  

 

1 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video adresu 

https://www.pinterest.com/pin/792352128177197485/ Pasirinkite tinkamas medžiagas, 

pasiskaičiuokite jų kiekį ir nuriškite sienos dekoraciją. Dekoracijos dydis - plotis 20 cm, aukštis 15 

cm. 

2 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video adresu 

https://www.pinterest.com/pin/792352128177197485/ Pasirinkite tinkamas medžiagas, 

pasiskaičiuokite jų kiekį ir nuriškite sienos dekoraciją. Dekoracijos dydis - plotis 20 cm, aukštis 15 

cm. 

 

3 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video adresu 

https://www.pinterest.com/pin/792352128177197485/ Pasirinkite tinkamas medžiagas, 

pasiskaičiuokite jų kiekį ir nuriškite sienos dekoraciją. Dekoracijos dydis - plotis 20 cm, aukštis 15 

cm. 

 

4. Kompetencija. Pinti gėles gėlių gamybos staklėmis. 

 

1 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį.  Naudodamos gėlyčių pynimo staklytėmis nupinkite  norimą 

skaičių gėlyčių iš kurių sukomponuokite ir pagaminkite 20 x 20 cm padėkliuką. 

 

Pvz.  

2 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį.  Su gėlyčių pynimo staklytėmis iš antrinių žaliavų 

sukomponuokite ir nupinkite  penkias gėlytes. 

Pvz.  

https://www.pinterest.com/pin/811351689112045071/


3 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį.  Su gėlyčių pynimo staklytėmis iš atlasinės juostelės  

sukomponuokite ir nupinkite tris gėlytes, kurias panaudokite dovanų pakavimo dekoravimui. 

Pvz.  

 

5. Kompetencija. Pinti virveles naudojant įvairius prietaisus. 

 

1 Užduotis.  Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video 

adresu:https://www.pinterest.com/pin/426575395959958034/ Pasigaminkite iš kartono kumihimo 

apvalų diską. Pasirinkite tinkamus siūlus, pasiskaičiuokite jų kiekį ir nuriškite virvelę.  

 

2 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video adresu: 

https://www.pinterest.com/pin/86061042868487976/ Pasigaminkite iš kartono kumihimo 

stačiakampį diską. Pasirinkite tinkamus siūlus, pasiskaičiuokite jų kiekį ir nuriškite virvelę. 

 

3 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį.  Numegzkite  pynimo malūnėliu 2 metrus virvelės, 

sukomponuokite ir pagaminkite kaklo papuošalą. 

Pvz.  

 

6. Kompetencija. Rišti daugiaspalves „draugystės juosteles". 

 

1 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video adresu 

https://www.pinterest.com/pin/404901822754829796/  Pasirinkite tinkamas medžiagas, 

pasiskaičiuokite jų kiekį ir nuriškite apyrankę. 

 

2 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video adresu 

https://www.pinterest.com/pin/633387436863864/ Pasirinkite tinkamas medžiagas, pasiskaičiuokite 

jų kiekį ir nuriškite apyrankę. 

 

3 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video adresu 

https://www.pinterest.com/pin/263953228150553405/ Pasirinkite tinkamas medžiagas, 

pasiskaičiuokite jų kiekį ir nuriškite apyrankę. 

 

https://www.pinterest.com/pin/86061042868487976/
https://www.pinterest.com/pin/633387436863864/
https://www.pinterest.com/pin/263953228150553405/


4 Užduotis. Atlikite kūrybinę užduotį. Peržiūrėkite video adresu 

https://www.pinterest.com/pin/811351689112045071/ Pasirinkite tinkamas medžiagas, 

pasiskaičiuokite jų kiekį ir nuriškite apyrankę. 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/811351689112045071/

