
Uzdevums, kuru veicot iespēja piedalīties mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa 

piemiņai veltītajā skolēnu karikatūru zīmējumu konkursa „Pa - smejies!” 
1. Konkursa mērķis 

1.1. Rosināt skolēnu tēlaino domāšanu un tās izteiksmi karikatūru un komiksu veidā; 

1.2. Popularizēt karikatūru kā mākslas žanru; 

1.3. Iepazīstināt ar E.Ozoliņa un citu Latvijas karikatūristu personībām un 

viņu darbiem. 

2. Konkursa uzdevums 

2.1. Uzzīmēt karikatūru, šaržu vai komiksu par tēmu: “Dižķibele- mājsēde!” 
3. Darba noformēšana 

3.1. Zīmējums A4 formā 

Pārdomā kādā situācijā gan Tu, gan tava ģimene un cilvēki ir šobrīd šajā “dižķibelē”. Padomā, 

kādas sajūtas tev ir mācoties attālināti, ko Tu un pārējie dara savādāk, neierastāk… . Droši vien 

situācijas ir arī komiskas. Skicē idejas un sazinies ar skolotāju, lai kopīgi varētu attīstīt darbu 

interesanti un radoši! 

INFORMĀCIJAI: Karikatūra ir satīrisks vai humoristisks zīmējums vai attēls, kurā komiskais efekts 

tiek panākts ar pārspīlējumu, neparedzētu salīdzinājumu vai pielīdzinājumu. Dažas karikatūras liek tās 

vērotājam smieties par kādu muļķību. Bieži karikatūra tiek papildināta ar tekstu, kam svarīga nozīme 

satura atklāsmē. 

Starp Latvijas populārākajiem karikatūristiem minami Edgars Ozoliņš, Ēriks Ošs un Gunārs Bērziņš, Gatis Šļūka, Māris 

Bišofs, Ernests Rirdāns. 

Konkursa darbu var turpināt attīstīt, lai nebūtu sasteigts!  

 

 



Mācību priekšmets: VEIDOŠANA            Tēma: Citādāks sniegavīrs 

 

Datums  

 

Klase 

 

 

Uzdevums 

 

 

Materiāli 

 

 

Paraugs 

 

25.-

29.janv. 

 

4.klase Uzdevums atslodzei no 

datora brīvā dabā!  

 

Izmantojot sniega 

lipšanas īpašības, veido 

citādāku sniegavīru vai 

kādu citu tēlu! 

 

Mēģini veidot tā apjomu! 

Mazākās detaļas veido 

pēc tam! 

 

Fotogrāfē dažādos 

rakursos! 

Varbūt labi foto kadri 

rodas diennakts tumšajā 

laikā! 

 

 

Esi radošs- der arī 

jebkura cita interesanta 

ideja! 

Sniegs, 

kāds priekšmets, kas 

palīdz veidot formu 

un mazās detaļas! 

 

Papilddetaļas vai 

priekšmetu, ja 

nepieciešams! 

      

  
     



Mācību priekšmets: ZĪMĒŠANA/KOMPOZĪCIJA 

Tēma: Sejas maskas dizains 

 

Datums  

 

Klase 

 

 

Uzdevums 

 

 

Materiāli 

 

 

Paraugi iedvesmai! 

 

25.-

29.janv. 

 

4.klase 1. uzdevumu sāc ar 

galvas/sejas zīmējumu; 

2. zīmē sejas detaļas; 

3. turpini zīmēt matus; 

4. tad zīmē maskas formu; 

5. izdomā maskas dizainu; 

6. veido darbu krāsās! 

 

Vari zīmēt vienu vai vairākus 

portretus ar masku! 

 

Fotografē  darbu dienas 

gaismā precīzi no augšas.  

A5 lapa 

(puse no 

parastās 

a4), 

 

zīmulis 

skicēšanai, 

 

krāsu 

zīmuļi, 

flomāsteri! 

    

 
 

Fonam – gaišs tonis! 
 
 

Sūtīt darbus e-pastā evakeisa@inbox.lv vai watsap 

Kontakti ar skolotāju  Vidrižu bērniem – Eva Keiša, mob.t. 26385755  

Kontakti ar skolotāju  Lēdurgas bērniem – Sanda Zaķe , mob.t. 26154823, Eva Keiša, mob.t. 26385755 

 
 

mailto:evakeisa@inbox.lv

