




JAUNRADES DARBA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN TO SNIEGUMA LĪMEŅU APRAKSTS  
 

  

Tēma: Burti un cipari mākslā  

Vecumposms: 5. klase  

Temats: Uzticības attēlojums plakātā. 

SR:  Izveidot vizuālu vēstījumu – plakātu, apvienojot attēlu un burtus, ciparus vienotā kompozīcijā jauktā tehnikā (grafika un kolāža).  

 

 

Pirms radošā darba veikšanas: 
1. Iepazīšānās ar plakāta būtību (www.uzdevumi.lv 5.kl. Informatīvais dizains. Plakāts.). 

2. Atgādnes par kolāžu (https://www.deviantart.com/the-art-of-collage/gallery/24591856/random-from-featured ) 

3. Atgādnes par burtu un ciparu daudzveidību, saskaņotību (google, design of numbers and letters) . 

4. Atgādnes par grafikas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un izmantojamajiem materiāliem. 

 

 

Kritēriji formatīvai vērtēšanai: 

 

N.p.k. Kritērijs. Apraksts. Punkti 

1. Plānošana. Plānoju, skicēju, papildinu idejas, izmēģinu dažādus radošā risinājuma variantus 

skicēs, mērķtiecīgi pilnveidoju. 

1 - 3 

2. Materiālu izvēle. Izvēlos jauktās tehnikas (kolāža un grafika) iespējas saskaņā ar darba ideju, savām 

prasmēm un pieejamiem materiāliem. 

1 - 3 

3. Plakāta 

kompozīcija. 

Saskaņoju burtus, ciparus (tekstu) un attēlu/us un savstarpēji piemērojua kopējai 

plakāta būtībai. Vajadzības gadījumā veicu izmaiņas. 

1 - 3 

4. Kombinēšana. Kombinēju izpildes tehnikas (grafika un kolāža) atbilstosi idejas būtībai un 

pieejamiem materiāliem. 

1 – 3 

  Kopā: 12 

 

JAUNRADES DARBA 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN SLA



Jaunrades darba SLA (atbilstoši 5.kl. vecumposmam – īsi un konkrēti, vienkāršā valodā) 
 

SLA, 

punkti 

KRITĒRIJI  

LIELISKI 

5-6 

LABI 

3-4 

PIETIEKAMI 

0-2 

Darbs ir vēstījums  plakāta 

formātā. 

Skaidri nolasāms darba vēstījums, ideja, 

galvenā doma. Darbs ir radošs, uzmanību 

piesaistoša plakāta izskatā. 

Plakāta vēstījums ir labs, taču ne visai 

izprotams.  

Darbs ir  teksta un attēla apvienojums, 

nav plakāta būtības.  

Kompozicionālais risinājums. Ir oriģināli saskaņoti teksts un attēli 

(izmēri, šrifts, krāsas) atbilstoši plakāta 

būtībai (koši, spilgti, pamanāmi, 

uzrunājoši). Vēstījums izvietots atbilstoši 

lapas formātam.  

Teksts un attēli ir saskaņoti vai daļēji 

saskaņoti (izmēri, šrifts, krāsas). 

Darbs ir atbilstoši tēmai, taču nepiesaista 

īpašu uzmanību no plakāta viedokļa. 

Nav vai daļēji ievērots lapas formāts. 

Teksts un attēli ir savstarpēji nesaskaņoti 

(izmēri, šrifts, krāsas). 

Darbs nav plakāta formātā no idejas 

viedokļa. 

Nav izmantots lapas formāta laukums. 

Kolāžas tehnika. 

  

Kolāža izmantota ļoti veiksmīgi 

(daudzuma, izvēlēta izteiksmes līdzekļa 

veidā), lai paustu vēstījuma ideju. 

Kolāža izmantota par daudz/par maz.  

Nav skaidra tieši kolāžas tehnikas 

piemērotība konkrētajā izpausmē.  

Kolāža nav izmantota, vai arī nepamatoti 

maz. 

Grafikas tehnika. 

 

 

  

Grafika izmantota ļoti veiksmīgi 

(daudzuma, izvēlēta izteiksmes līdzekļa 

veidā), lai paustu vēstījuma ideju.  

Grafika izmantota par daudz/par maz.  

Nav pamatoti izvēlētie grafikas  izteiksmes 

līdzekļi (līnijas, laukumi u.c) un piemērotība 

konkrētajā izpausmē. 

Grafikas tehnika nav izmantota, vai arī 

nepamatoti maz. 

Darba izpildījuma kvalitāte. Darbs ir veikts ļoti rūpīgi un kvalitatīvi.  

Kopiespaids - izcils. 

Darbs ir veikts labi, kvalitāte laba. Dažas 

nianses būtu jāpielabo. 

Kopiespaids – labi. 

Darbs ir veikts nekvalitatīvi un nerūpīgi.  

Kopiespaids – vēl jāpiestrādā! 

Darba prezentēšana vai 

pamatojums.  

Atklāj plakāta vēstījumu, pamatojot 

izvēlēto tehniku, izteiksmes līdzekļu un 

materiālu izmantošanu. Izdara 

secinājumus. 

Stāsta par plakāta vēstījumu, neatklāj visus 

darba principus. Nepietiekami pamato  

tehniku, izteiksmes līdzekļu un materiālu 

izvēli. Izdara daļējus secinājumus. 

  

Neskaidri atklāj plakāta vēstījumu. 

Nevar pamatot izvēlēto tehniku, 

izteiksmes līdzekļu un materiālu 

izmantošanu. Neizdara secinājumus. 

 



IZ- NO-

VĒRTĒŠANA



FANTASTISKIE TĒLI 7.KL.



https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/limbazos-29-aizmirstas-durvis-partaps-maksla-

atklas-vides-instalaciju-durvis.a413897/

No  2021. g. 30. jūlija 

Limbažu pilsētā būs 

aplūkojama 

vides mākslas objektu

instalācija “Durvis”,

ko kopā radījuši 13 

dažādu 

nozaru mākslinieki.

PROJEKTS 

8.KL.

AKTUALITĀTE  - projekts JEPVĢ 8.kl.

(Vecumposms, laiks, vēlamais 
rezultāts, resursi u.c.)

Darbu prezentācija 
un izstāde

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/maksla/limbazos-29-aizmirstas-durvis-partaps-maksla-atklas-vides-instalaciju-durvis.a413897/




https://www.zirnis.lv/

SAGATAVES

https://www.zirnis.lv/




LITERATŪRA/ GRĀMATA UN 

VIZUĀLĀ MĀKSLA



1.KLASE UN 

BĒRNU ŽŪRIJAS 

GRĀMATA

BLAUCONIS

OLIŅZVĒRS

KĀPOSTPRĀTIS

NOMADIŅŠ

LAVIERIS

NETRAUCIS

CITS

RETREDZĒTĀ



ATZIŅAS
Lai kaut ko iemācītos ātri un sekmīgi, 

tas jāredz, jādzird un jāsajūt. /Tonijs Stokvels/

Visi bērni ir mākslinieki. 

Problēma ir, kā palikt māksliniekam, kad jūs izaugat.
/Pablo Pikaso/

Visam pamatā ir patiess prieks un milzīgs gandarījums 

vienkārši zīmēt. /Māris Bišofs/



Mākslā neder otra pieredze. 

Tā ir pilnīgi ‘’ jāizkož’’ uz savas ādas. /Vija Zariņa/

Māksla ir spējā saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un

vienkāršo neparastajā. /Didro/

Ir jāuzstāda mērķis, bet tai pašā laikā ir jāļaujas lidojumam. 
/Jānis Anmanis/



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!


