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LP piemēra apraksts, vizītkarte 
 

Pedagogs (vārds, uzvārds) Rita Siņavska 
Zinātniskais/akadēmiskais grāds 
(ja piemērojams) 

Bakalaura grāds pedagoģijā 
Maģistra grāds pedagoģijā 

Klase/klašu grupa  
(ja piemērojams) 

6.klase 

Mācību priekšmets  
(ja piemērojams) 

Vizuālā māksla 

Izglītības iestāde Maltas 1.vidusskola 
Novads Rēzekne novads 
Kontaktinform ācija  
(e-pasts, tālrunis) 

rita.sinavska@saskarsme.lv 
26557218 

Labās prakses piemērs LP „Pirmatnējā laika māksla” 
 

LP piemēra mērķis/uzdevumi Mērķis- zināšanu aktualizēšana par pirmatnējā laika mākslu, veidot praktiskas iemaņas, veidojot tā laika posmam 
raksturīgos mākslas darbus 

1. radīt skolēniem priekšstatu par pirmatnējā laika mākslu 
2. veidot praktiskus darbus saistītus ar pirmatnējā laika posmu- alu zīmējumu un mazo Venēru 
3. sekmēt starppriekšmetu saikni (paralēli vēstures stundām, kurās tiek apgūtas zināšanas par pirmatnējo 

laiku) 
Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) 
raksturojums (ja piemērojams) 

Radoša, strādāt griboša klase. Ļoti centīgi. 

Struktur ēts LP piemēra apraksts LP tēmai „Pirmatnējā laika māksla”, kura sastāv no 5 mācību stundām. Tajās skolēni iegūst gan teorētiskās 
zināšanas, gan praktiskās iemaņas. Atgriezeniskā saite tiek realizēta divējādi – izmantojot staciju metodi un 
praktiskos darbus. Pirmajā mācību stundā skolēniem tiek izsniegtas divas darba lapas, kuras ir jāizpilda stundas 
laikā. Pirmajā darba lapā skolēniem ir jāiepazīstas ar informāciju par pirmatnējā laika mākslu. Otrajā darba lapā ir 
doti attēli, zem kuriem skolēniem ir jāieraksta, kas ir attēlots un kurā pirmatnēja laika periodā radīts šis mākslas 
darbs. Skolēniem ir iedots arī mājas darbs. 
Nākošajās trijās mācību stundās skolēni izpilda divus praktiskos darbus. Lai izpildītu praktiskos uzdevumus 
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skolēniem jābūt priekšstatam par pirmatnējā laika mākslu - alu zīmējumiem, skulptūrām- mazā Venēra, megalīta 
celtnēm - menhīriem, dolmēniem, kromlehiem. Mācību stundā skolēni gatavo alu zīmējumus. Uz kartona, kurš 
aplīmēts ar smiltīm ar guaša krāsām vai akvareļkrāsām, tiek zīmēts izdomāti alu zīmējumi, ievērojot tā laika 
zīmējumu īpatnības – siluets, krāsa, sižets). Nākošajā mācību stundā skolēni grebj no ziepēm pirmatnējā laika 
skulptūras, ievērojot tā laika skulptūru īpatnības. Piektajā mācību stundā skolēni nostiprina iegūtās zināšanas par 
pirmatnējā laika mākslu, izmantojot staciju metodi. Stacijas metodi izmantoju kā vielas apkopojumu, skolniekus 
gatavojot ieskaitei. Skolēniem ir jāizpilda piecu staciju uzdevumus, tādējādi iegūstot par katru pareizu stacijas 
uzdevumu izpildi 1 punktu pie ieskaites punktiem. Uzdevumi ir dažādi, drīkst izmantot papildmateriālus- 
pierakstu burtnīcas, papildliteratūru. 

Instrumentārijs Izmantotās mācību metodes:  
1. izskaidrojoši- ilustratīvā 
2. praktiskais darbs 
3. darbs pāros 

Resursi tematam „Alu zīmējumi” 
1. mākslas grāmatas 
2. interneta resursi 
3. kartona kastes, smiltis, līme, guaša krāsa vai akvareļkrāsas, otas 

Resursi tematam „Mazā Venēra” 
1. mākslas grāmatas 
2. interneta resursi 

      3.   ziepes, papīra nazis 
Apliecinošie dati, fakti un piemēri 
 (ja piemērojams) 

 Skolēnu darbi, atsauksmes  Patērētais laiks 3 mācību stundas 

Sasniegtais rezultāts Skolēni ieguva gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas par siluetu. Izmantojot iegūtās zināšanas, skolēni 
izveidoja praktiskos darbus, kuros radoši apvienoja mūsdienu materiālus, tehnikas ar pirmatnējā laika mākslas 
tradīcijām. 

Sadarbība Sadarbība ar vēstures un kulturoloģijas skolotājām, skolēnu vecākiem, jo nepieciešamie materiāli darbam bija 
sagādāti. 

LP piemēra izmantošanas iespējas LP piemēru var izmantot vizuālās mākslas stundās 1.-12.klasēs, kā arī interešu izglītības pulciņos. 
Cita būtiska informācija Laicīgi sagādāt nepieciešamos darbam materiālus ( smiltis ziemā būs grūti sameklēt) 
Datums 06.12.2011. 


