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 formātā
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.

LATVIEŠU karikatūristu darbi un skolēnu darbi no karikatūru konkursiem:

Lai pavasarī varētu izveidot audzēkņu darbu izstādi par tēmu PORTRETS, tad gatavosim radošos darbus un pievērsīsimies šim žanram!
Portrets (franču: portrait no latīņu: protraho — "precīzi zīmēt") jeb ģīmetne ir viens no tēlotājas mākslas žanriem vai arī atsevišķs
mākslas darbs, kurā tiek atveidota individualizēta konkrēta persona vai personu grupa.

Džuzepe Arčimboldo (itāļu: Giuseppe Arcimboldo; 1527. - 1593. g.) bija itāliešu manierisma gleznotājs, kurš gleznoja
alegoriskus (jāsaprot pārnestā nozīmē) portretus, uz audekla attēlojot dažādus augļus, dārzeņus, ziedus, zivis vai grāmatas
portretējamās figūras formā.

Mācību priekšmets: MĀKSLAS VALODAS PAMATI
Datums

Klase

Uzdevums

18.22.janv.

4.klase Skicējot darba ideju, padomā

kādus dārzeņus, augļus, ogas
salikt tā, lai izveidotu portretu.

Tēma: ALEGORISKAIS PORTRETS
Materiāli
A4 papīrs,
zīmulis,
krāsu zīmuļi.

Uz A4 lapas veido gatavo darbu.
Krāso katru objektu tam
raksturīgajā krāsā!
Krāsu zīmuļi dod iespēju tonēt un
iegūt formas apjomu.

Vari meklēt
iespēju
apskatīties kā
izskatās
dārzeņu,
augļu, ogu
formas, lai tās
uzzīmētu
reālistiski.

Paraugs

Mācību priekšmets: ZĪMĒŠANA

Tēma: PORTRETS

Datums

Klase

Uzdevums

18.22.janv.

4.klase Veido dekoratīvu darbu,

izmantojot vizuālos izteiksmes
līdzekļus – līniju, tekstūru,
laukumus.
Portreta fragments + mati
dekoratīvā izpildījumā.

Materiāli
A4 papīrs,
zīmulis,
marķieris.

Paraugs

Mācību priekšmets: DARBS MATERIĀLĀ
Tēma: PORTRETS
Datums

Klase

Uzdevums

18.22.janv.

4.klase Izmantojot dažādus priekšmetus ,

Materiāli

Paraugs

kārto vairākos, daudzveidīgos
variantos un izveido tēlu portretus.
Izmanto A4 krāsainu aplikāciju
darba pamatam.
Izveido 4 dažādus tēlus.
Lai izstādē varētu parādīt šādu darbu,
fotografē tā attēlu.
Fotografē darbu dienas gaismā precīzi
no augšas.

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

