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Interaktyvioji matematika 

Paviršių užpildantys ornamentai 

1. Apibrėžimai 

Ornamentas – vienos ar kelių besikartojančių geometrinių 

arba vaizdinių figūrų raštas. Žmonės visame pasaulyje nuo seno 

žavisi formomis, kurios gali būti naudojamos sienų ar grindų 

paviršiui tolygiai uždengti. Paviršių užpildanti figūra yra tokia, 

kai visos paviršiuje sudėliotos tos pačios figūros kopijos atitinka 

visas šias sąlygas: 

 Nėra nė vienos persidengiančios figūros kopijos; 

 Figūros kopijos priglunda viena prie kitos be jokių tarpų; 

 Ornamentą visada kiek reikia bet kuria kryptimi galima 

papildyti naujomis figūros kopijomis. 

2. Kaip pasigaminti paviršių užpildančios figūros šabloną 

1 žingsnis: Ant pašto atvirutės, skirtuko ar kito 

tvirtesnio stačiakampio kartono lakšto nupieškite liniją, 

vedančią iš viršutiniojo kairiojo kampo į viršutinį dešinįjį 

kampą. Galite naudoti kreives, atkarpas ir jų derinius, 

svarbu, kad linija būtų vientisa (be trūkių) ir nesikirstų (žr. 

dešinėje pateiktą pavyzdį). 

 

2 žingsnis: Kirpkite kartoną per 
nubrėžtą liniją. Gausite dvi dalis, kaip 
parodyta toliau. 

 3 žingsnis: Sulipdykite lipnia juostele 
abi dalis taip, kad buvusios figūros 
viršutinis kraštas atsidurtų figūros 
apatiniame krašte. 
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4 žingsnis: Dabar nubrėžkite liniją iš viršutinio kairiojo kampo į apatinį kairįjį kampą. Iškirpkite 

ir sulipdykite dalis kaip parodyta toliau. 

 

 
Nuspalvinta figūros dalis kairėje buvo iškirpta ir prilipinta kaip parodyta dešinėje 

 

Galutinis paviršių užpildančios figūros šablonas atrodo taip: 

 

 
Skriejanti lapė? 

 

Paviršių užpildančios figūros šabloną galima pasigaminti nebūtinai iš stačiakampės formos 

kartono lakšto. Pavyzdžiui, šablono pagrindui galima naudoti bet kokį lygiagretainį ar kitą paviršių 

dengiančią figūrą (kad ir pagamintą paviršių užpildančios figūros šabloną). Tačiau šiuo atveju 

karpymo ir klijavimo būdas bus kur kas sudėtingesnis. 

Pasigaminkite daugiau paviršių užpildančių figūrų šablonų. 

  



 

 
3 

3. Kaip suformuoti paviršių užpildantį ornamentą 

Ant piešimo popieriaus lapo uždėkite pasigamintą labiausiai patikusios figūros šabloną ir 

pieštuku apveskite jos kontūrą. Nubrėžėte pirmąją figūros kopiją. Nubrėžkite daugiau figūros 

kopijų, taikydami, kad nebūtų figūrų persidengimų ir tarpų tarp jų. Aukščiau parodytos figūros 

ornamentas atrodytų taip: 

 

Paryškinkite ir nuspalvinkite figūras, kad jos įdomiai atrodytų. Nebūtina visas figūros kopijas 

spalvinti vienodai. Tai, kas gavosi ir yra paviršių užpildantis ornamentas. Ornamentą turi sudaryti 

ne mažiau kaip 10 pasikartojančių figūrų kopijų (bent po tris į lapo aukštį ir plotį). 

 

4. Užduotis 

 

1. Pasigaminkite iš stačiakampio formos bent vieną paviršių užpildančios figūros šabloną. 

Pasistenkite tą padaryti kuo tiksliau, kad susidarytų paviršių dengiantis ornamentas. 

Paieškokite įdomesnių formų. Pridėkite pagamintą šabloną prie užduoties aprašymo. 

2. Pasigaminkite bent vieną (kuo tikslesnį) paviršių užpildančios figūros šabloną iš kitokios 

nei stačiakampis formos figūros. Pridėkite pagamintą šabloną prie užduoties aprašymo. 

3. Naudodami patikusios figūros šabloną, suformuokite ir nuspalvinkite tos figūros paviršių 

dengiantį ornamentą, sudarytą iš ne mažiau kaip 10 figūros kopijų (pridėkite piešinį). 

Laukiamas rezultatas: toliau nurodytos formos aprašymas, pridėti ne mažiau kaip 2 figūrų ša-

blonai ir nuspalvintas 1 pasirinktos paviršių dengiančios figūros ornamentas. Bus vertinama: 

aprašymo pilnumas, šablonų matematinis tikslumas, ornamento kokybė, grožis ir originalumas. 
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5. Aprašymas 

Užduoties aprašymą turi sudaryti šios keturios dalys: 

1. Užduoties formuluotė: trumpai ir aiškiai, savo žodžiais – ką turite padaryti. 

2. Įdomiausios formos paieškos eiga: kokias formas buvote pasigaminę; iš kur sėmėtės 

įkvėpimo tobulai formai pagaminti; kokie pomėgiai lėmė ar pagal ką nusprendėte, kad 

pridėtų formų šablonai yra geriausi; nepamirškite aprašyti, iš kokių formų ir kaip 

gaminote šablonus; kas pavyko, kas nepavyko; pridėkite brėžinius ar nuotraukas. 

3. Rezultatai: apveskite kiekvieno prie aprašymo pridedamo figūros šablono kopiją ir 

detaliai aprašykite, iš kokios formos ir kokiu būdu šį šabloną pasigaminote; kaip iš 

formos šablono reikia formuoti ornamentą. 

4. Įsivertinimas: kaip sekėsi įveikti kūrybines kančias; ar patiko; ką naujo išmokote. 

Įvertinkite savo darbą pažymiu ir paaiškinkite kodėl Jūs jo nusipelnėte. 

 

 


