
 

KOMPOZĪCIJA 

4.klase 

Pedagogs Rasa Vilka, tel. 29235475, konsultācijas piektdienās pl. 15.00- 18.00, 

saziņa zvanot vai WhatsApp 

 

 

 

 

 

 Uzdevums: „Mans brokastu šķīvis” 

 

 

 Nepieciešamie materiāli: a4 balts akvareļu papīrs, parastais 

zīmulis, flomāsteri,  cirkulis, dzēšgumija, šķēres, līmes 

zīmulis, aplikāciju un citi krāsainie papīri, guašas krāsa, 

ūdesnkrāsas. Visi materiāli nav obligāti. Izmanto tos, kuri ir 

pieejami mājās. 

 

 

Darba gaita: 

 
 Izdomāt 3 veselīgus produktus, ko attēlot uz brokastu šķīvja, 

piemēram, ola, gurķis, dille u.c. 

 

 Veidot (uz a4 lapas ar zīmuli) vairākas skices, kurās zīmē 

izvēlētos produktus uz šķīvja tā, lai tie veiksmīgi un labi 

iekomponēti apaļā laukumā (šķīvī).  

Produktu novietojums drīkst būt jebkāds – „uz”, „aiz”, „virsū”, 

„apakšā”, „blakus” u.c. 

 

 Visveiksmīgāko un interesantāko skiču variantu izvēlēties par īsto.  

 

 

 No tā izveidot 2 darbus: 

 

ABOS DARBOS PRIEKŠMETU NOVIETOJUMS UZ ŠĶĪVJA IR 

VIENĀDS! 

 



 

 

1. MELNBALTAIS ŠĶĪVIS 

 

 
 

 Izmantojamās krāsas: balts, pelēks (dažādas pelēkā 

gradācijas jeb toņi), melns.  

 

 Izmantojamie grafiskie elementi: punkts, līnija, laukums 

(dažādi to veidi). 

 

 

 Izmantojamie materiāli: a4 akvareļu papīrs, parastais zīmulis, 

flomāsteri, marķieri, guašu krāsas, ūdenskrāsas (pēc izvēles, 

var materiālus jaukt, nav obligāti jāizmanto visi)  

 

 Šķīvja diametrs 17 cm ( novelk ar cirkuli uz a4 papīra, lai ir 

perfekts, apaļš aplis, izgriež ārā), zīmē virsū iekomponētos 

produktus. 

 

 Darba kvalitāte. Pievērst uzmanību, lai jebkuras zīmētās, 

krāsotās līnijas un laukumi būtu kvalitatīvi un kārtīgi (vienmērīgs, 

košs krāsojums). 

 

 Darba noformēšana.  

 

Šķīvis uzlīmēts uz baltas a4 lapas. Iekomponēts a4 lapas vidū! 

Aizmugurē uzrakstīts vārds, uzvārds. 



 

 

 

1. KRĀSAINAIS ŠĶĪVIS 

 

 
 

 Izmantojamās krāsas: visas  

 

 Izmantojamā tehnika: KOLĀŽA 

 

 Izmantojamie materiāli: dažādi krāsainie papīri no avīzēm, 

žurnāliem, plakātiem, salvetēm, tapetēm, iepakojuma papīriem 

u.c., aplikāciju papīrs, līmes zīmulis. 

 

 Šķīvja diametrs 17 cm ( novelk ar cirkuli uz a4 papīra, lai ir 

perfekts, apaļš aplis, izgriež ārā), zīmē virsū iekomponētos 

produktus, līmē tos ar krāsainajiem materiāliem. 

 

 

 Darba kvalitāte. Pievērst uzmanību, lai jebkuras zīmētās, 

grieztās, plēstās, līmētās līnijas un laukumi būtu kvalitatīvi un 

kārtīgi. 

 

 Darba noformēšana.  

 

Šķīvis uzlīmēts uz baltas a4 lapas. Iekomponēts a4 lapas vidū! 

Aizmugurē uzrakstīts vārds, uzvārds. 

 


