
 
 

Balvu Mākslas skola 

Mācam un mācāmies attālināti! 

3.un 4. klasēm 

Izpildāms laika periodā 

no  2020. gada 5.- 22. maijam 

Veidošana/Darbs materiālā 

 
Materiālu sagatavoja skolotājas Anita Kairiša un Elita Eglīte 



Darba uzdevums - "Putni mostas" – izpētes uzdevums papīra tekstūras un faktūras 

 

Formāts  -  Darbs plaknē uz A4 kartona. (izmantot abas puses - vienā pusē zīmējums, otrā pusē apraksts) 

 

 Materiāli  - Kartons, Balts papīrs – vari izmantot dažādu struktūru vai faktūtu baltu papīru, plāns, biezāks, caurspīdīgs, 

grumbuļains, salvetes u.tml., šķēres, PVA līme 

 

Uzdevuma nosacījumi  

- Izpēti putnus. Iedvesmai apmeklē intrenetvietnes  

Attēli – foto ar putniem http://www.selgasfoto.lv/  (spied mazie putni vai lielie putni) 
http://visiputni.lv/putni/nggallery/page/ 
http://visiputni.lv/putni/  
 

          

 

                                                           

 

 

 

http://www.selgasfoto.lv/
http://visiputni.lv/putni/nggallery/page/2?cat=58&id=340
http://visiputni.lv/putni/nggallery/page/2?cat=58&id=340


 

- Uz A4 kartona uzzīmē siluetu (siluetus vari izmantot, kādus vēlies). 

- Aizpildi siluetu ar dažādas tekstūras vai faktūtras papīriem. Tos 

pagatavo pats – papīru plēs un veido mazas burzītas bumbiņas, 

griez papīra strēmeles un rullē attēlojot koka celma tekstūru, papīra 

strēmelītes rullē, loki.... 

- Esi radošs! Veido darbiņu tā, lai Tev pašam/pašai tas sagādā prieku 

un ir jautri! 

- Izveidoto PUTNU nofotogrofē un  atsūtīt e-klases e-pastā. 

Skolotājai Anitai un Elitai 

 

Teorētiskā daļa   
Siluets - Siluets mākslā ir objekta apveids, priekšmeta kontūras. Par 

siluetu dēvē plakanu cilvēka vai priekšmeta attēlu, kas uzzīmēts uz gaiša 

fona vai gaišu attēlu, kas uzzīmēts uz tumša fona, izgriezts no papīra vai 

kāda cita stingra materiāla. 

 

�  
Tev jāuzzīmē ar kontūrlīniju putna siluets (skat. attēlu ar pīli) – iezīmē līnijās laukumus, attēlojot spārnus un citas detaļas, 
katru laukumu aizpildi ar papīru, to griez, plēs, rullē, burzi – esi radoš! 



Vizuāli piemēri  -  vizuālais materiāls – putnu silueti pievienots kā iedvesma Jūsu darbam.  

 
 

 

Vizuāli piemēri – papīra darbiņi - vizuālais materiāls –pievienots kā iedvesma Jūsu darbam. ( jūsu uzdevums nav veidot 

3D, jums jāveido plaknē un nav jāizgriež) 

 

       



     
 

 

 

 

Pašvērtējums  -  Kas Tev izdevās zīmējot darbiņu? Kas sagādāja grūtības? (uzraksta darba otrā pusē arī vārdu, uzvārdu un 

klasi) Darbs kopā ar aprakstu būs jāiesniedz atgriežoties skolā.  


