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ANOTĀCIJA  
EGONS KIVKUCĀNS 

Figūru perspektīvā zīmēšana 

Mērķis: Dažādu vienkāršu un sarežģītu figūru perspektīvā uzzīmēšana 

Uzdevumi: Uzzīmēt vienkāršākas un sarežģītākas formas priekšmetus frontālā un skatā no 

augšas. 

Zīmēt pēc šiem skatiem doto figūru perspektīvā, gan ar vienu, gan diviem satekpunktiem. 

Ar katru reizi dotās figūras padarīt sarežģītākas. 

Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss): Arhitektūras tehniķis, 1.kurss 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: Audzēkņos raisās lielāka izpratne par 

formu un perspektīvas attēlojumu. Atainojamās figūras atgādina dažādā arhitektūrā redzamās 

formas un tas palīdz vēlāk arhitektūras zīmēšanā. Dotais uzdevums atkārto un nostiprina 

zināšanas par rasējumu skatu nolasīšanu un telpisko izpratni. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: Iesākumā var izmantot dažādas figūras no plastmasas un 

kartona, tās ko izmanto rasēšanā. 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Šie treniņa uzdevumi ļauj audzēkņiem 

pastiprināt iemaņas perspektīvas izmantošanā, jo nereti ir grūtības izprast dažādas nianses, 

piemēram, par perspektīvas nozīmi apjoma attēlošanā. 

Paredzētas 2 akadēmiskās stundas. 

Metodiskajā darbā ir 1 pielikums, 4 attēli 
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STUNDAS APRAKSTS 

 

1.1.Stundas tēma: “Dažādu plakanu un telpisku figūru zīmēšana 

perspektīvā” 
 

Mērķis  Dažādu vienkāršu un sarežģītu figūru perspektīvā uzzīmēšana 

Uzdevumi  Uzzīmēt vienkāršākas un sarežģītākas formas priekšmetus frontālā un 

skatā no augšas. 

Zīmēt pēc šiem skatiem doto figūru perspektīvā, gan ar vienu, gan 

diviem satekpunktiem. 

Ar katru reizi dotās figūras padarīt sarežģītākas. 

 

Mērķauditorija 

(programmas nosaukums, 

kurss) 

Arhitektūras tehniķis, 1.kurss 

Stundas tips Diskusija ar piemēriem un zīmēšana. Atgriezeniskā saite – audzēknim 

jāatceras tas, ko bija iemācījies rasēšanā – saprast dažādus skatus un 

par perspektīvu, telpiskumu 

Metodes un darba formas Skolotājs zīmē uz tāfeles figūru frontālajā skatā un skatā no augšas 

un/vai skolēni to sev pārzīmē un zīmē doto figūru jau perspektīvā, ar 

vienu un diviem satekpunktiem, diskusija, kādas kļūdas tiek pieļautas 

un tās izlabotas. Figūru grūtības pakāpe attiecīgi tiek paaugstināta. 

Stundas paredzamie 

rezultāti 

Audzēkņi brīvi zīmē vieglākas un sarežģītākas arhitektoniskas formas. 

Uzskates un citi mācību 

līdzekļi 

Figūras no plastmasas vai kartona, lai audzēkņi var paskatīties kā tie 

izskatās realitātē un var saprast, vai viņiem sanāk līdzīgi. 

Stundai nepieciešamās 

literatūras saraksts  

Rasēšanas grāmatas, kur redzamas dažādas figūras. 

Stundas gaita 

Stundas 

posms 

Aktivitāte/mācību situācija 
Laiks 

(min.) 

Nepiecieša

mie 

resursi 
Skolotāja darbība 

Skolēnu 

darbība 

Metodes/ 

darba formas 

1. 
Iesāk diskusiju par 

perspektīvu, par 

paredzamo rezultātu. 

Uzmanīgi klausās 

Darbs ar 

klausīšanos, 

atgriezeniskā 

saite 

4min  

2. Zīmē uz tāfeles 

vienkāršu piemēru – 

kvadrātu perspektīvā 

– ar vienu un diviem 

satekpunktiem, 

pirms tam skatā no 

augšas un no sāna 

Klausās skatās, zīmē 

līdzi. 

Piemēra rādīšana, 

skolnieki 

pārzīmē, veidojas 

izpratne par to, 

kas būs jādara. 

5min Tāfele, 

papīrs, 

zīmulis, ja 

nepieciešam

s, lineāls. 

3.  Ņemot palīgā 

plastmasas un 

kartona figūras, uz 

tāfeles zīmējot tās 

skatā no augšas un 

Jau patstāvīgāk, 

aplūkojot dotās 

figūras, skolēni 

domā, pārzīmējot 

savā darba lapā 

Skolotāja 

iedrošināti, 

skolēni sāk 

patstāvīgi domāt, 

zīmēt, rod 

15min Papīrs, 

zīmulis, ja 

nepieciešam

s, lineāls. 



sāniem, skolotājs 

ļauj audzēkņiem 

sākt domāt par 

formu attēlošanu, 

pieskatot, lai jau 

sākumā veidojas 

izpratne, novērš 

kļūdas. Uzdotas tiek 

2-3 figūras, atkarībā 

no skolēnu ātruma. 

blakus to pašu, zīmē 

tās perspektīvā. 

Neskaidrību 

gadījumos jautā 

skolotājam, lūdz 

pārbaudīt. 

padziļinātu 

izpratni par 

formu, 

perspektīvu. 

Attīstās 

zīmēšanas 

iemaņas. 

4. Viss tas pats, kas 

3.punktā, bet 

skolotājs ņem 

grūtākas pakāpes 

formas. 

Viss tas pats, kas 

3.punktā, bet skolēni 

zīmē grūtākas 

pakāpes formas. 

Uzdevuma 

grūtības pakāpes 

palielināšana. 

10min Papīrs, 

zīmulis, ja 

nepieciešam

s, lineāls. 

5. Skolotājs lūdz 

skolēnus novērtēt 

savu veikumu, kopā 

tiek analizētas 

kļūdas, diskutēts par 

to, kas sagādāja 

grūtības. 

Skolēni analizē 

savas un 

klasesbiedru kļūdas, 

saprot tās. 

Skolēnu pašu 

paveiktā analīze 

5min  

6. Skolotājs atkārto, 

kas tika stundā 

paveikts, 

uzmundrina un 

uzdod mājas darbu – 

uzzīmēt četras 

vieglākas un 

grūtākas figūras 

perspektīvā, 

pabrīdina par 

nākamo stundu, kurā 

apgūtais tiks 

atkārtots un ņemtas 

vel sarežģītākas 

formas. 

Kolēni klausās, sev 

pieraksta 

mājasdarbu. 

Atkārtošana par 

stundā apgūto, 

skolēnu zināšanu 

nostiprināšana ar 

mājasdarbu. 

1min  

Stundas pašvērtējums 

Iegūtie rezultāti un 

atgriezeniskā saite 

Skolēni ir padziļinājuši zināšanas, ieguvuši lielāku izpratni 

telpiskajā domāšanā, apzinājušies savas kļūdas. Ir iemācījušies 

ātrāk zīmēt pielietojot perspektīvu, attīstījuši telpisko domāšanu. 

Izmantoto metožu efektivitāte Piemēru rādīšana un iedrošināšana, kā arī noderīgums skolēnos 

rada lielu interesi apgūt stundas tēmu. 

Stundas norises un izstrādāto 

materiālu pilnveides 

nepieciešamība un iespējas 

Grūtības pakāpi var pakāpeniski palielināt līdz pat ļoti sarežģītu 

arhitektūras formu zīmēšanai, vēlāk pievienojot pat arhitektūras 

elementus – kolonnas, fasādes, logus. 

Veiktie vērojumi Skolēniem uzdevums patīk, viņi izprot, kāpēc viņiem 

nepieciešama telpiskā domāšana, perspektīva, acīs redzams 

gandarījums. Daži pat sacenšas savā starpā, kurš ātrāk uzzīmēs 

doto formu. 

Ieteikumi līdzīgu stundu 

veidotājiem un īstenotājiem 

Ļaut audzēkņiem radoši izpausties, viņi paši pa vienam var 

uzzīmēt sevis izdomāto formu skatā no augšas un sāniem. 
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PIELIKUMI 

1. Pielikums. Bērnu zīmējumi ar figūrām perspektīvā 

 



 



 



 


