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Uzdevums:’’Paslēpes parkā’’.Izvēlēties parkā vietu,kur paslēpties,uzzīmēt
to,attēlojot redzamās krāsas,augu formas.Veidot no 3-5 formām 
kompozīciju,kartot to metriskā ritmā,veidojot audumu,ko izmantot 1) 
maskēšanās tērpam,2)savam tērpam brīvi izvēlētos toņos.Noformēt uz A2 
formāta neitralas krāsas papīra.
Mērķis:Veikt dabas studijas,iepazīt to pielietojumu audumu dizainā.Mācīties
noformēt darbu vienotā kompozīcijā.



Uzdevums:Veidot krāsu apli (12 pāreju),izmantojot 3 pamatkrāsas.
Mērķis:Iepazīties un praktiski realizēt krāsu apļa veidošanas principus.Apgūt
terminus’’pretkrāsa’’ un ‘’blakuskrāsa’’.



Uzdevums:Iepazīstoties ar attēlu kompozīcijas veidiem,izvēlēties un uz A3 
formāta attēlot 1 no tiem brīvi izvēlētā 
(nospiedumu,laukumu,sļakstīšanas,tecināšanas u.c.) tehnikā
Mērķis:Nostiprināt praktiskā un radošā darbā zināšanas par kompozīcijas 
veidiem.



Uzdevums:Valsts konkursa tēma-smūtija iepakojuma grafiskais dizains. Attēlus 
aplikācijas tehnikā noformēt uz A3 formāta lapas ,atbilstoši konkursa 
nolikumam.Papildināt ar ar roku rakstītu smūtija aprakstu izvēlētajā burtveidolā.
Mērķis:Izpētes,praktiskā darba un radošā procesa rezultatā radīt oriģinālu 
iepakojuma dizainu smūtijam.















Uzdevums:’’Mana pasaule’’.Izmantot mākslas un dizaina vēstures stundās radītās 
skices,ar akvareli centrā ieklāt savu mīļāko krāsu.Izmantojot krāsu apli,veidot
pakāpenisku pāreju uz izvēlēto krāsu.Ar marķieri izcelt zīmējumu,izmantojot gan 
līnijas,gan krāsu laukumus.Bagātinot zīmējumu,ar balto krāsu radīt kontrasta iespaidu.
Mērķis:Veidot kompozīciju kā stāstu par savu pasauli aplī,izmantojot
simbolus,krāsu,kontrastu,pielietojot iepriekš apgūto mācību vielu.





Uzdevums:Iepazīstoties ar dažādām arhitektūras formām attēlu prezentācijā,ar lineāla,asa
priekšmeta un piemērotu formu palīdzību radīt 1) 5 papīra locījumu skices ar atšķirīgam formām,2)no 
A3 lapas veidot savu kompozīciju,izmantojot 1 vai 2 skiču paņēmienus.
Mērķis:Radīt izpratni,ka arhitektūrā iespējams izmantot ne tikai taisnas plaknes,gūt pieredzi un 
iemaņas papīra formu veidošanā,iepazīt praksē papīra locīšanas iespējas un nosacījumus.
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