
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: 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sat%C4%ABra
https://lv.wikipedia.org/wiki/Humors
https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%92riks_O%C5%A1s
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gun%C4%81rs_B%C4%93rzi%C5%86%C5%A1_(karikat%C5%ABrists)
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ris_Bi%C5%A1ofs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Ernests_Rird%C4%81ns


   



       

 

 

 



  

     

 



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. 
 

Mācību priekšmets: ZĪMĒŠANA/GLEZNOŠANA            Tēma: PORTRETS 

 

Datums  

 

Klase 

 

Uzdevums 

 

Materiāli 

 

Paraugi iedvesmai! 

18.-22. 

janvāris 
Ievads 

mākslā 
(pamatskolas  

1.klase) 

Ļoti košus darbus rada Latviešu 

māksliniece Elita Patmalniece. 

 

Iespaidojoties no viņas darbiem, 

mēģini izveidot ko līdzīgu! 

 

Darbos ir ļoti liels krāsu prieks, sejas 

daļas ļoti izceltas, krāsas izmantotas 

neierasti un  dekoratīvi.  

 

NEBAIDIES EKSPERIMENTĒT! 

 

 

A4 lapa 

 

Koši krītiņi 

vai flomāsteri. 

 

 

  

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Fran%C4%8Du_valoda
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%AB%C5%86u_valoda


Mācību priekšmets: DARBS MATERIĀLĀ               Tēma: CITĀDĀKS PORTRETS 

 

Datums  

 

Klase 

 

Uzdevums 

 

Materiāli 

 

Paraugi iedvesmai! 

18.-22. 

janvāris 
Ievads 

mākslā 
(pamatskolas  

1.klase) 

 

Izmantojot ģeometriskas formas  

                          

vai nejauši sagrieztas formas 

aplikāciju, kārto tēlu portretus. 

 

 

Izveido vismaz 2 dažādus tēlu 
portretus, kuros atšķiras sejas 

izteiksme. 

 

Emocijas daudzveidību parāda 

sejas detaļu virziens, forma – 

uzacis, mute, acis. 
 

Darbu vari arī nelīmēt, bet labi 

nofotografē sūtīšanai! 

 

A4 pamata 

laukums, 

 

Aplikācija, 

Šķēres. 

 

 

        
 

 
 

 

Sūtīt darbus e-pastā evakeisa@inbox.lv vai watsap             Kontakti ar skolotāju – Eva Keiša, mob.t. 26385755 

        

mailto:evakeisa@inbox.lv

