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Uzdevums: LINEĀRS ZĪMĒJUMS.  Uzbūves uzdevums, klusā daba ar 3-4 objektiem, viens no tiem 
kastīte, pārējie vienkāršas formas apaļi priekšmeti.  Uzstādījums jāuzliek zīmēšanai zem zīmētāja acu 
augstuma. Bez ēnošanas (bez apgaismojuma)! Uzdevums līdzvērtīgs gala pārbaudījuma darbam –
kontroldarbam (3 astronomiskās stundas, ja zīmētu klātienē). Tādēļ tiks stingri vērtētas iegūtās 
zināšanas un prasmes kompozīcijā, proporciju savstarpējā samērošanā, perspektīvas konstruēšanā gan 
kantainam priekšmetam, gan apaļam (elipses). Vērtējumam būs svarīga nozīme izliekot II.s. vērtējumu 
zīmēšanā. Uzstādījumu neizjaukt visu zīmēšanas laiku, nofotogrāfēt no tāda skata punkta, kā zīmējat.

Materiāli/tehnika: dažādas cietības zīmuļi, dzēšgumija.

Formāts:  balts papīrs F A3. 

Vērtēšanas kritēriji:  kompozīcija F A3,

uzbūve (proporcijas, elipses, perspektīva),

tehniskais izpildījums.

Darba gaita: Uzsākot darbu priekšmeti savstarpēji jāsamēro, kādu no objektīviem izvēlas kā darba 
perspektīvo mērogu un pēc tā salāgo pārējo priekšmetu proporcijas. Viegli jāieskicē kompozicionālās
vietas lapā. Tad atceraties, uz kr. ēnas pusi lapā jāatstāj lielāks laukums. Un jāsāk zīmēt ar priekšējo 
objektu, samērojot platuma pret augstumu proporcijas. Apaļajiem priekšmetiem OBLIGĀTI visas 
SIMETRIJAS asis (arī elipsēm!). Jāzīmē cauri visas neredzamās objektu vietas ar gaišāku (cietāku zīmuli) 
līniju. Tālāk secīgi zīmē pārējos objektus, nepārtraukti samērojot gan paša priekšmeta proporcijas, gan  
proporcijas attiecīgi ar citiem klusās dabas objektiem. Darba nobeigumā vēlreiz pārmēra proporcijas un 
redzamās priekšējās šķautnes ievelk tumšākas, tāpat ar elipsēm, redzamo daļu pastiprina tumšāku par 
neredzamo pr. daļu. Pieskicē krītošās ēnas (ja dabā var nolasīt). Zīmējot lineālu lietot nedrīkst. NEĒNOT!
Darbu nofotogrāfēt uz katru nodarbību iesūtīt e klasē izdarīto., beigās gala rezultātu.



Kārtojot savu uzstādījumu, Jums jāizvēlas kāds no kompozīcijas būvēšanas principiem.
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Sākot darbu vispirms priekš sevis jāsamēro un jānoskaidro zīmējamo priekšmetu proporcijas, lai 
varētu lapā ieskicēt priekšmetu kompozicionālās vietas.
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Atceraties  par perspektīvu zem zīmētāja acu augstuma!
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Centieties pareizi uzkonstruēt kantaina priekšmeta perspektīvu uz diviem satekpunktiem, kas 
neietilpst  zīmētāja lapā. Paraugos tiek demonstrēta perspektīvas būtība.
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Uzstādījumam izvēlēties vienkāršas formas priekšmetus! Jūsu uzdevumā 3-4 dažādas formas 
priekšmetus, kur vienam obligāti jābūt kantainam priekšmetam. Nofotogrāfēt!



5.(5.g).,7.klase

Lineāra zīmējuma paraugi no interneta vietnēm uzskatei Jūsu darbam.
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Lineāra zīmējuma paraugi.



Nobeidzot īsi, kas Jums bija jāapgūst un būtu bijis jāparāda  noslēguma 
kontroldarbā klātienē, kurš Jums šogad izpaliek. Tāpēc ļoti rūpīgi attiecaties 
pret šo pēdējo mācību uzdevumu.  Lai Jums izdodas labs zīmējums!

5.(5.g.), 7.māc.gadā 70 stundas.
Mērķi un uzdevumi mācību gadam:
• attīstīt patstāvīga radošā darba spējas, pilnveidojot un nostiprinot iepriekšējos gados 

apgūtos zīmēšanas principus un gūtās zināšanas. 
• izteiksmīgi pielietot daudzveidīgus materiālus, darbarīkus un tehnikas.
• veikt atbilstošus uzdevumus, lai sagatavotos konkrētām iestājpārbaudījumu prasībām 

profesionālās vidējās izglītības ieguvei vizuāli plastiskās mākslas, lietišķās mākslas un 
dizaina programmās;

• apgūtās zināšanas daudzpusīgi pielietot noslēguma pārbaudes darbā.
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Attālinātajā mācību darbā patstāvīgi veiktie skolēnu darbi. Skolotāja komentāri minimāli, liekot 
uzsvaru uz skolēna spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus par savu zīmējumu, veicinot paļāvību 
saviem spēkiem, reizē pārbaudot savas iegūtās prasmes.


