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ANOTĀCIJA  
Sigita Ignatāne 

PAPĪRA PLASTIKA 

 

Mērķis: Izveidot Ziemassvētku noformējumu papīra plastikā 

 

Uzdevumi: 

Iepazīstināt audzēkņus ar papīra plastikas veidiem, pastāstot, parādot piemērus 

Skiču izveide, domājot par melnbaltu kompozīciju, griezuma līniju izvietojums 

Konusa maketa izveide, raksta izstrāde, iegriezumu izveide. 

Papīra rotājumu kolekcijas izveide ar dažādiem ornamentiem.  

 

Mērķauditorija (programmas nosaukums, kurss): Praktiskās mācības (Interjera objektu 

projektēšanā un maketēšanā), 3.kurss. 

 

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums: Tehnikuma Ziemassvētku noformējums 

 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: Piemēri no fondiem, literatūra ar attēliem un fotoattēli no 

darbu skatēm 

 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte: Papīra plastika ir aktuāls temats, jo sevī ietver 

daudz dažādu veidu , tai skaitā arī papīra ornamentu griešanu, kas ir arī novitāte. 

 

  



Stundas tēma: “ PAPĪRA PLASTIKA” 

 

Mērķis: Iepazīstināt audzēkņus ar papīra plastikas veidiem, ar ornamentu veidiem, papīra griešanas  

tehniku, konusa konstruēšanas tehniku. 

Uzdevumi: 

 iepazīstināt audzēkņus ar papīra plastikas veidiem, pastāstot, parādot piemērus; 

 skiču izveide, domājot par melnbaltu kompozīciju, griezuma līniju izvietojumu; 

 konusa maketa izveide, raksta izstrāde, iegriezumu izveide; 

 papīra rotājumu kolekcijas izveide ar dažādiem ornamentiem.  

Mērķauditorija: Interjera noformētāji, praktiskās mācības (Interjera objektu projektēšanā un maketēšanā), 

3.kurss. 

Stundas tips: Teorētisks ievads, praktiskais darbs 

Metodes un darba formas: Daudzu, dažādu piemēru parādīšana, praktiskā darba un skiču izstrāde 

pedagogam pieskatot un konsultējot, maketa izveide 

Stundas paredzamie rezultāti: Audzēkņi izstrādā darba skices ornamenta rakstam, maketus 

samazinātā mērogā, kam pieskaņo mērogotu ornamentu, ko vēlāk arī izstrādā darbam paredzētajā 

mērogā. 

Uzskates un citi mācību līdzekļi: Darbi no fondiem, literatūra, izstrādāts darba piemērs 

Stundai nepieciešamās literatūras saraksts: Literatūra par papīra ornamentiem, konusa 

konstruēšanas pamatprincipiem 

 



STUNDAS GAITA 

 

Skolotājs iepazīstina audzēkņus ar papīra plastiku un tās griešanas īpatnībām, izstāsta 

par tās vēsturi un pielietojumu. Tiek aplūkoti piemēri grāmatās, piemēri no fondiem, kā arī 

izstrādātais darba piemērs.  

Uzdevums Interjera noformētājiem –  

 izstrādāt skices ar dažādiem ornamentiem, ņemot vērā specifiku, ka ir griezuma 

līnija, kura nedrīkst izbojāt darba ornamentu. 

 Konstruēt konusu mērogā 

 Izstrādāt darba skices uz konstruētā konusa 

 Izstrādāt egles maketu palielinātā mērogā  

Gatavos darbus izvieto Ziemassvētku noformējumam skolas foajē. 

 

SECINĀJUMI 

Iegūtie rezultāti un atgriezeniskā saite: Tika izstrādāts skolas noformējums, skolēni juta 

savu piederību skolai un sava darba rezultātus un apkārtējo novērtējumu. 

 

Stundas norises un izstrādāto materiālu pilnveides nepieciešamība un iespējas: 

Noformējumu iespējams izmantot gan skatlogu noformēšanai gan eksterjera (ja izvēlēties 

plastikātu papīra vietā), ka arī šo tehniku var modificēt uz visiem citiem svētku 

noformējumiem, kā piemēram Lieldienu zaķiem, kas tika izpildīti līdzīgā tehnikā. 

 

Veiktie vērojumi: Visgrūtākais ir rast izpratni par to kur un kā veikt iegriezumus papīrā, lai tas 

saglabātu savu formu un sākotnējo ornamentu. 

 

Ieteikumi līdzīgu stundu veidotājiem un īstenotājiem: Nodrošināties ar materiālo un 

piemēru bāzi, veidot labu un izprotamu stāstījumu, internetā var atrast video, var parādīt gatavu 

piemēru labākai izpratnei. 

  



 

PIELIKUMS 

 

 

 





































 
 


