
MOKYMO DALYKAS: KAIMO TURIZMO SODYBOS  APLINKA 

MOKOMOSIOS PRAKTIKOS DARBO APRAŠYMAS 

TEMA: VEJOS TAKŲ PLYTELIŲ GAMINIMAS  

TIKSLAS: gebėti pagaminti vejos tako plytelę. 

PRAKTINIO MOKYMO TRUKMĖ: 7 val. 

ĮVADAS: pasikartoti teoriją, kuri yra pamokose: vejos tako plytelės gaminimas. 

UŽDUOTYS: parinkti medžiagas, augalus ir išlieti vejos tako plytelę. 

REIKALINGI IŠTEKLIAI:  

Darbo priemonės: kastuvas, mentė;skiedinio ruošimo dėžė, kibiras, laistytuvas, 

Darbo medžiagos: cementas, smėlis;vanduo,  politeleno plėvelė, metalinis tinklelis- armatūrai, 

dideli barbarų ar kitų augalų lapai. 

SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI: Darbų saugos ir sveikatos instrukcija mokiniams 

atliekant darbus sode, darže, lauke. 

1. Mokinys, dirbdamas sodo, daržo, lauko darbus, tvarkydamas mokyklos aplinką, privalo 

vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus, šios instrukcijos, 

mašinų ir mechanizmų eksploatacinių instrukcijų reikalavimus, laikytis numatyto darbo ir poilsio 

režimo. 
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DARBO EIGA:  

1. Darbo vietos paruošimas: 

Parenkama patalpa ar erdvė lauke, kur nėra tiesioginio saulės apšvietimo ( pavėsis). Pagrindas 

lygus. Jis dengiamas politileno plėvele. 

2. Darbo medžiagų paruošimas: 

2.1 Parenkami didesni rabarbaro lapai.  

2.2 Paruošiamas skiedinys. 

 

 

 



 

Parenkami dideli , stiprūs augalų (rabarbarų) 

lapai. 

Kad plytelė netrūkinėtų gali būti dedamas 

metalinis tinklelis kaip armatūra. Jis 

iškerpamas mažesnis nei lapas. 

 

Skiedinio paruošimas 

 

Skiedinio sudėtis 

Reikalingos šios statybinės medžiagos: 

Cementas- 1dalis: Smėlis- 3dalys: Vanduo. 

Kaip sumaišyti skiedinį? 
Cementą ir smėlį sumaišome sausai, po to, 

maišant pilamas vanduo.  

Skiedinį galima maišyti betono maišyklėje, 

kibire mikserio pagalba ar su kastuvu, 

karutyje ar ant patiesto skardos lapo. Tai 

priklauso nuo norimo pagaminti plytelių 

kiekio. Svarbu – gerai išmaišyti.  

  

Rabarbaro lapas dedamas ant lygaus paviršiaus, 

padengto plėvele. 

Ant jo dedamas 4-5 cm storio skiedinio 

sluoksnis. 

 
 

Plytelės džiusta 2- 3 paras.  Paviršius periodiškai laistomas tam, kad 

gaminys būtų stipresnis. 



  

Išdžiuvusį lapą apverčiame ir nuvalome lapus.  

  

 

Takelio įrengimo eiliškumas 

Takelio pagrindas turi būti teisingai paruoštas - tai būtina dangos ilgaamžiškumo sąlyga. Takelių 

klojima schema paprasta: linijų žymėjimas, grunto nuėmimas, daugiasluoksnio „pamato" ir 

paviršiaus dangos klojimas. 

Pirmasis etapas - takelio linijų žymėjimas (pagal landšafto dizaino projektą) - kruopštus, 

reikalaujantis tikslumo darbas. 

Tiesių takelių ribos žymimos kuoleliais ir siūlais, o vingiuotų - bet kokiais aplinkai nekenksmintais 

šviesiais milteliais (pvz., baltu smėliu, kreida). 

Nuimama velėna ir dirvožemis. Nuimamo dirvožemio priklauso nuo daugelio faktorių: grunto tipo, 

pamato ir dangos rūšies ir storio, būsimo takelio paskirties. Takelio automobiliui nuimamo grunto 

storis turi būti ne mažesnis nei 0,5 m, o pėsčiųjų takeliui užteks ir 0,15-0,2 m. Taip pat svarbu, ar 

danga bus žemiau, aukščiau ar lygi su žemės paviršiumi. Landšafto dizaineriai pataria: žemi 

takeliai atrodo tvarkingai ir suteikia galimybę pjauti veją prie pat bordiūro, bet tokiu atveju ant 

takelio kaupsis lietaus vanduo. 

Į paruoštą iškasą pilamas ir trombuojamas smėlio žvyro mišinys. 

Dedama pagaminta lapo formos plytelė. 



  

 

Informacijos šaltiniai: 

Gražienė D. Kaimo sodybos paruošimas poilsiui (praktika).  Joniškis, 2007. 
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