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Diagnosticējošais darbs.

Uzdevums:Rakstiski atbildēt uz skolotāja uzdotajiem jautājumiem,kopīgi pārrunāt 
atbildes.
Mērķis:Iepazīties ar skolēna izpratni un priekšstatiem,zināšanām par 
mākslu,māksliniekiem.



Mākslas veidi.Vizuālās mākslas veidi.
Uzdevums:Iepazīties ar  zināmākajiem mākslas un vizuālās mākslas veidiem,vairākiem
Latvijā un Liepājā stradājošiem māksliniekiem un viņu darbiem skolotāja sagatavotā 
prezentācijā.
Mērķis:Iegūt prasmes noteikt, kādam vizuālās mākslas veidam pieskaitāms 
darbs.Iepazīsties ar māksliniekiem un viņu darbiem.(attēlā Dz.Vīriņas grafika)



Izstādes apmeklējums:
Uzdevums:Iepazīties ar izstādi kopumā,izvelēties 1 darbu,atbildēt rakstveidā uz 
jautājumiem  par darbu,izvelēties darbā interesantu,izteiksmīgu detaļu,krāsu un 
tml.,uzzīmēt to.Papildināt zīmējumu pēc  saviem ieskatiem.(Apskatītas I. Akselrodes
personalizstāde vai R.Šulcas un D.Dēliņas-Lipskas izstāde’’Vilks’’)
Mērķis:Iepazīstināt skolēnu ar mākslu tuvplānā-izstādē,,veidot prasmi analizēt mākslas 
darbu,sekmēt gūto iespaidu pielietošanu radoši,gūstot iedvesmu mākslinieku darbos.





Mans dizaina priekšmets.
Uzdevums:Uz stundu atnest nelielu dizaina priekšmetu,atbildēt uz jautājumiem (rakstiski),pastāstīt
skolasbiedriem par priekšmetu un savu izvēli,noskatīties un apspriest skolotāja sagatavoto laba 
dizaina  paraugu prezentāciju.

Mērķis: Noskaidrot skolēna izpratni par to, kas ir dizaina   priekšmets, prasmi  raksturot  to, sekmēt 
prasmi saskatīt iespējas,kā dizainu pilnveidot. Iepazīstināt ar veiksmīga ,funkcionāla dizaina 
piemēriem,kopīgi parrunājot dizainera risinājumu.



Dizaina veidi.
Uzdevums:Noskatīties prezentāciju par dizaina veidiem.Izvelēties kādu sev interesējošu  dizaina veidu un 
zīmējumā attēlot ar to saistītu priekšmetu,objektu, vidi u.tml..
Mērķis:Iepazīstinot skolēnu ar zināmākajiem dizaina  veidiem,palīdzēt saskatīt apkārtesošajā pasaulē dizaineru 
veikumu,palīdzēt noskaidrot,kāds dizaina  veids  skolēnu interesē.



Pirmatnējā māksla.
Uzdevums: Iepazīties ar īsu pirmatnējās mākslas raksturojumu un attēlu prezentāciju.Iedomāties un 
uzzīmēt,ko alu cilvēks zīmētu uz alu,māju, autobusu pieturu sienām(mūsdienas raksturojošus dzīvas 
būtnes,simbolus,lietas…)
Mērķis:Rosināt domāt par atškirībām vai līdzībām pirmatnējo un mūsdienu cilvēku pasaules 
uztverē,svarīgāko viņu dzīvē,prasmēm,attēlojot to ar pieejamajiem materiāliem,domāt arī par 
pirmatnējās mākslas nozīmi un līdzību mūsdienu mākslā.



Apsveikums Latvijai dzimšanas dienā.
(Domājam novelējumus,risinām tēmu’’Melns gailis aplokā’’(saprotam,kāpēc tāda tēma:Em.Melgailis un 
H.Aplociņš),griežam,rakstām,punktējam…dāvinām Bērnu mūzikas skolai)



Senā ĒĢIPTE
Uzdevums:Iedomāties mīļus svētkus,kas kopīgi visai grupai,katram uzzīmēt 1 svētku dalībnieku(sevi
vai draugu...),ievērojot Senās Ēģiptes zīmējumu kanonu.Uz A3 lapas salīmēt  viesus un papildināt  ar 
svētkiem raksturīgo atribūtiku.Lapu sadalīt vienādās rūtiņās,sagriezt.Izlozēt zīmējuma fragmentus un 
pārzīmēt uz lielāka formāta kvadrātiem,veidot nu jau palielinātu kopīgu zīmējumu,koriģēt to.
Mērķis:Nostiprināt zināšanas par Senās Ēģiptes zīmējuma kanoniem,apgūt arī mūsdienās 
pielietojamo palielināšanas ar rūtiņām tehniku,mācīties sadarboties,strādājot grupā.



Izstāžu apmeklējums:
Uzdevums:Apskatīt E.Melbārzdes personālizstādi"Sajūtu dimensijas"un arhitektūras 
izstādi‘’Bravo’’,atbildēt rakstveidā uz jautājumiem.
Mērķis: Iepazīt 2 atšķirīgus mākslas veidus radošos darbos, dažādu formu  un 
materiālu pielietojumu tajos(gleznās,maketu veidošanā).



Uzdevums(grupās):Iepazīstoties ar Senās Grieķijas un Senās Romas mākslu,izdomāt
savu stāstu un attēlot to kustīgās’’skulptūrās’’.Skatītājiem jācenšas uzminēt stāsta 
saturu,ja tas neizdodas,viņi ar stāstu jaiepazīstina.
Mērķis:Veicināt fantāzijas attīstību,prasmes uzstāties publiski un komandā,ar ķermeni 
attēlot radītos tēlus.



Uzdevums(valsts konkursam):Iepazīties ar terminiem’’burtveidols’’,’’fonts’’.Izmantojot
sava smūtija nosaukumu veidot dažādus teksta variantus.Izvēlēties interneta vietnē 
dafont.com smūtija nosaukumam piemērotu burtveidolu,ar roku ,atdarinot to ,rakstīt 
smūtija aprakstu.
Mērķis:Apgūt iemaņas rakstīt tekstu ar roku,ievērojot nosacījumus un konkrētu 
burtveidolu.



Uzdevums(valsts konkursam):Iepazīties ar reklāmas piemēriem(attēlos),kopīgi tos 
analizēt,apspriežot būtiskāko tajos un izmantotos paņēmienus.Zīmēt skices un 
galavariantu sava smūtija reklāmai. 
Mērķis:Iepazīt un radoši pielietot praktiskā uzdevumā reklāmas veidošanas principus.





Uzdevums:Interpretēt mākslinieka(P. Pikaso,G.Klimta )darba 
fragmentu,papildinot to ar  sava izdomātā stāsta grafisku attainojumu.
Mērķis:Rosināt fantāziju un prasmi izsstāstīt savu stāstu gan vārdos,gan
vizuāliem līdzekļiem,iepazīties ar mākslinieku darbu oriģināliem.







Uzdevums(konkursam):Iepazīstoties ar karikatūrista G.Bērziņa darbiem un sarunā pārrunājot 
karikatūras būtību un zīmēšanas principus,zīmēt savas dzīves smieklīgu notikumu,zīmējumā
attēlojot arī melno runci.
Mērķis:Iepazīstināt ar karikatūru meistara G.Bērziņa daiļradi,veicināt prasmi savā dzīvē saskatīt un 
attēlot komisko.



Uzdevums(skice kompozīcijas uzdevumam):Kopīgās diskusijās pārrunāt 
zīmju,simbolu,piktogrammu būtību un pielietojumu.Veidot kompozīciju,attēlojot būtiskāko 
savā dzīvē:1)centrā-savu simbolu (aizgūtu vai izdomātu),2)otrajā aplī-tuvāko  savā  
dzīvē,3)trešajā aplī-atmiņas,4)ceturtajā aplī-nākotnes sapņus.
Mērķis:Iegūt prasmi savu domu paust lakoniskā grafiskajā formā.



Uzdevums:Iepazīties ar jēdzieniem ‘’performance’’ un ‘’instalācija ‘’ ,apskatīt attēlu 
prezentāciju ,gūstot priekšstatu par mākslas darbu tapšanai lietotajiem materiāliem un 
radīšanas principiem.Radīt instalāciju ,veltītu dabas aizsardzībai. (Grupu darbs)
Mērķis:Veicināt skolēna radošo domāšanu un prasmes pielietot neierastus materiālus un 
paņēmienus,stradājot grupās.







Uzdevums: Iepazīstoties (attēlos) ar Viduslaiku grāmatu mākslu,zīmēt savu iniciāli.
Mērķis:Gūt priekšstatu par grāmatu tapšanu Viduslaikos.Fantāzijas un radošuma 

attīstīšana.
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