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ANOTĀCIJA 

 
Jeļena Trofimova 

 

METODISKĀS IZSTRĀDNE: Griezumu veidi un to apzīmējums 

Mērķis: Apgūstot šo tēmu audzēkni pratīs konstruēt griezumus, zinās kā apzīmē 

griezumus, zinās griezumu nosaukumus. 

 

Uzdevumi:  

1. Apgūt griezumu veidus, apzīmēšanas pielietojumu. 

2. Izstrādāt vizuālu, vieglāk uztveramu, materiālu tēmas apguvei. 

3. Attīstīt prasmes darboties grupā. 

4. Iegūto zināšanu pielietošana griezumu izvēlē.  

5. Iegūto zināšanu pielietošana praksē. 

 

Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss): Interjera noformētājs, 1. kurss. 

 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: Metodiskais materiāls paredzēts 

izmantot interjera noformētāja specialitātes tēmas “ Griezumi” apguvē, kā papildus 

materiāls vielas apguvei. 

 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: Interaktīvā tāfele, dators, projektors, šķēres, līme. 

 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Metodiskās izstrādnes materiāls par 

griezumiem un to klasifikāciju ir nozīmīgs un aktuāls apgūstot interjera noformētāja 

profesiju. Dotajā izstrādnē ir sistematizēti un vizualizēti griezumu veidi, griezumu 

apzīmējumi rasējumos. 
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IEVADS 

 

Priekšmeta formas noskaidrošanai dažkārt nepietiek ar skatu vien, kurā ir redzams tikai 

priekšmeta ārējais izveidojums. Lai pilnīgi noskaidrotu ķermeņa formu, jāparāda ar līnijām 

arī tā iekšējais izveidojums. 

Dažreiz vienkāršos gadījumos ķermeņa iekšējā izveidojuma līnijas attēlo kā neredzamās 

kontūrlīnijas, ar svītrlīnijām. Lietojot griezumus, iekšējas kontūras kļūst redzamas, attēls 

skaidrāks un uzskatāmāks. 
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Griezumu veidi un to apzīmējums.  

Prezentācija. PIELIKUMS 1. 

 

 

Prezentācijas laikā audzēkni aizpilda konspekta lapu. PIELIKUMS 2. 

Darbs grupās. Audzēkni pilda skolotājas uzdevumu aplikācijas tehnikā. PIELIKUMS 3. 
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SECINĀJUMI 

 
Praksē sastopami priekšmeti, kuru iekšējo formu grūti noteikt pēc rasējuma skatiem. Bieži 

vien tāpēc, ka rasējums satur daudz neredzamo līniju. Tādā gadījumā izmanto griezumu. 

Stundas iegūtie rezultāti: audzēkni pazīst vienkāršos griezumus, atšķir un raksturo 

vertikālos, horizontālos un slīpos griezumus. Pazīst frontālos un profilos griezumus. 

Pēc praktiskā uzdevuma izpildi audzēkni pazīst skata pusi un griezuma pusi pēc griezuma 

skata daļas un griezuma daļas konstruēšanas paņēmiena. 

Pazīst nosacītās zīmes griezumu apzīmēšanai. 

Stundas laikā tika izpildīti uzdevumi, tādējādi izpildot atgriezenisko saiti 
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Stundas metodiskais apraksts 

 

Stundas tēma: “ Griezumu veidi un to apzīmējums ” 

 

Mērķis  Apgūstot šo tēmu audzēkni pratīs konstruēt griezumus, zinās kā apzīmē 

griezumus, zinās griezumu nosaukumus. Izprot nosacīto attēlu jeb 

griezumu nozīmi un mācās lietot šos paņēmienus detaļu un objektu 

iekšējo kontūru attēlošanā. 

 

Uzdevumi  Iepazistināt ar griezumu veidiem, griezumu apzīmēšanu mācās atrast 

atbilstoši skatiem vajadzīgo griezumu, izmanto griezumu apzīmējumu. 

Mērķauditorija 

(programmas nosaukums, 

kurss) 

Interjera noformētājs, 1.kurss.  

Stundas tips Jaunās vielas apguves stunda. 

Metodes un darba formas Prezentācijas demonstrēšana, uzdevumu risināšana grupās. 

Stundas paredzamie 

rezultāti 

Pazīst vienkāršos griezumus.  

Atšķir un raksturo vertikālos, horizontālos un slīpos griezumus. 

Pazīst frontālos un profilos griezumus. 

Pazīst skata pusi un griezuma pusi pēc griezuma skata daļas un 

griezuma daļas konstruēšanas paņēmiena. 

Pazīst nosacītās zīmes griezumu apzīmēšanai. 

Uzskates un citi mācību 

līdzekļi 

Interaktīvā tāfele, dators, projektors, šķēres, līme. 

Stundai nepieciešamās 

literatūras saraksts  

 

Stundas gaita 

Stundas 

posms 

Aktivitāte/mācību situācija 
Laiks 

(min.) 

Nepiecieša

mie 

resursi 
Skolotāja darbība 

Skolēnu 

darbība 

Metodes/ 

darba formas 

1. 
Sasveicināšana 

Sagatavošana 

stundai. 
 

2  

2. 

Pedagogs rāda un 

stāsta 

izglītojamajiem, 

jauno tēmu. 

Pedagogs rāda 

griezumu veidus un 

stāsta, kā apzīmēt 

griezumus rasējumā. 

Ar demonstrējumu 

palīdzību veido 

priekšstatu par 

procesa norisi. 

Izglītojamie aizpilda 

savu konspekta lapu. 

Izglītojamie apskata 

bildes ar griezumu 

Prezentācijas 

demonstrēšana 

18 Interaktīvā 

tāfele, 

dators, 

projektors. 

Pielikums 1. 

Pielikums 2. 
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veidiem, analizē tos 

un atbild uz 

jautājumiem. 

3. 

Pedagogs izstrādā 

uzdevumu apgūto 

zināšanu un iemaņu 

pārbaudei. 

Izglītojamie izpilda 

doto uzdevumu –pēc 

dotajiem 

aksonomētriskiem 

attēliem atrada 3 

objekta skatus 

pareizi novieto 

projekcijas un 

pielīmē tos noteikta 

ailē. Taisa griezumu 

apzīmēšanu. 

Uzdevumu 

risināšana 

18 Pielikums 3. 

Šķēres, 

līme. 

4. 

 

Darbu nodošana. 

Darba vietas 

sakārtošana. 

 

2  

Stundas pašvērtējums 

Iegūtie rezultāti un 

atgriezeniskā saite 

Pazīst vienkāršos griezumus.  

Atšķir un raksturo vertikālos, horizontālos un slīpos griezumus. 

Pazīst frontālos un profilos griezumus. 

Pazīst skata pusi un griezuma pusi pēc griezuma skata daļas un 

griezuma daļas konstruēšanas paņēmiena. 

Pazīst nosacītās zīmes griezumu apzīmēšanai. 

Stundas laikā tika izpildīti uzdevumi, tādējādi izpildot 

atgriezenisko saiti 

Izmantoto metožu efektivitāte Mācību process organizējams tā, lai izglītojamajiem būtu iespēja 

patstāvīgi meklēt, atrast un lietot informāciju, risināt problēmas, 

formulēt un pamatot izvēlēto tehnisko risinājumu, attīstīt 

uzņēmējspējas, spēju sadarboties un strādāt komandā, novērtēt 

savu un citu darbu un tā rezultātus. 

Stundas norises un izstrādāto 

materiālu pilnveides 

nepieciešamība un iespējas 

 

Veiktie vērojumi Audzēkni uzmanīgi klausa jauno materiālu uztverot informāciju 

un pildīja pasniedzējas uzdevumu. 

Ieteikumi līdzīgu stundu 

veidotājiem un īstenotājiem 
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PIELIKUMS 2. 
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PIELIKUMS 3. 
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