
Kompozīcija 1.a klase 
Skolotāja – Daina Eglīte 
 

2.uzdevums 
 (iesniegt līdz 24.04.2020.) 

Sadzīves priekšmetu, trauku formas. 
 
 Materiāli: Papīrs A3, guaša krāsas, flomasteri, krāsainie zīmuļi. 
 
 DARBA UZDEVUMS:   
Izveidot  kompozīciju ar sadzīves priekšmetiem. Ievērojot to, ka tuvākie priekšmeti aizedz tālāk 

stāvošos. 

Darba gaita:  
 
Ar zīmuli uzzīmēt kompozīciju ar sadzīves priekšmetiem. Ievērojot to, ka tuvākie priekšmeti 
aizedz tālāk stāvošos. Izdomā krāsu risinājumu. 

 
Piemēri:  

  



3.uzdevums 
(iesniegt līdz 10.05.2020.) 

Izmantojot savas rokas kustības siluetu uzzīmēt divas vai 3 figūras ar tēliem kā video 
paraugos. 
 
Materiāli: Papīrs A3 krāsainie zīmuļi, flomasteri 
 
 DARBA UZDEVUMS:   
izmantojot savas rokas kustības siluetu uzzīmēt  uz A3 lapas vismaz 3 figūras ar tēliem kā 
video paraugos. 
 
Darba gaita:  
 

1) Atvērt pievienoto saiti un noskatīties video kā attīstīt iztēli izmantojot rokas kustību 
siluetus. 
https://www.youtube.com/watch?v=a5wDDDyOqLI 

2) Veidot darba kompozīciju ar vairākiem tēliem izmantojot rokas siluetu.  
3) Maksimāli aizpildīt lapas laukumu, lai nepaliek tukši lieli laukumi. 
4)  Izkrāsot uzzīmētos tēlus. 
5) Aizpildīt arī fona laukumus ap tēliem pēc brīvas interpretācijas. 

 
Piemēri:    

      

https://www.youtube.com/watch?v=a5wDDDyOqLI


                  
Atgriezeniskā saite  
Darbus fotogrāfijas vērtēšanai sūta WhatsApp skolotājai Dainai Eglītei Tālr. 29210923 
Pēc tam gatavie darbi jāaiznes uz mākslas skolu, jānoliek skolas zālē mācību priekšmetu mapēs 
OBLIGĀTI NORĀDOT klasi, vārdu un uzvārdu un mācību priekšmetu 

 
Praktiskā darba vērtēšanas kritēriji  vizuālā mākslā 

Nr. Vērtēšanas  kritēriji Punkti Punktu izmantojuma 
skaidrojums 

Gleznojums, zīmējums, kompozīcija, kolāža, grafika, darbs 
materiālā 

1. Atbilstība tēmai  4  
4 - atbilst visām prasībām; 
3 - ir 1 nepilnība; 
2- ir dažas nepilnība; 
1- vairāk kā 3 nepilnības; 
0 - prasības nav ievērotas 

 

2. Kompozīcijas risinājums 4 

3. Tehniskā izpildījuma kvalitāte 4 

4. Mākslas valodas elementu izmantošana ( līnija, laukums, forma, ritms, 
apjoms, līdzsvars, krāsa,) 

4 

5. Radošums (autora individuālais redzējums, idejas oriģinalitāte) 2 2- atbilst visām prasībām; 
1 - daļēji atbilst prasībām; 
0 - prasības nav ievērotas 

6. Attieksme pret darbu (darba nodošanas savlaicīgums) 2 

Kopā 20 

                                                    
 Praktiskā darba kvalitātes vērtējuma / pašvērtējuma skala  

Punkti 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 17 - 18 19 - 20 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Līmenis vājš viduvējs optimāls augsts 

Sagatavoja vizuālās mākslas skolotāja Daina Eglīte 

 


