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Senās Civilizācijas

Šajā mācību pusgadā uzdevums 5. klasei bija iepazīt jēdzienu -
Senās civilizācijas.

• Kas tas ir?

• Kā tās veidojās?

• Kad un kur tās atradās?

• Ar ko senajās civilizācijās nodarbojās?

• Kāda bija šo civilizāciju māksla?

Daudz tika aplūkots gan prezentācijās, gan video, pierakstīts 
savās mākslas valodas kladēs, kā arī bija arī atsevišķi šīm 
tēmām veltītie zīmēšanas darbiņi, kurus zīmēja 5.klases skolēni.

1) Uzzīmēt uz akvareļu papīra A4 pašiem savu izdomāto 
fantāzijas civilizācijas ēku, būvi, māju vai pili. Izstāstiet, kam tā 
ēka ir paredzēta. Aicinu jūs pielietot pašiem savu fantāziju un 
izdomu.

Uzdevumu bija jāveic tā. Sadalīt A4 lapu uz pusēm ar līniju pa 
vidu. Kreisajā pusē zīmējiet zīmējumu, bet labajā varēsiet veidot 
aprakstu par to, ko esat izdomājuši un uzzīmējuši. Varat izdomāt 
arī oriģinālu, savas civilizācijas nosaukumu.

Izmantojiet akvareli, flomāsterus vai krāsainos zīmuļus.



Senās Civilizācijas

2) Senā Ēģipte. Noskatieties Balvu mākslas skolas īsfilmiņu.

Uztaisīt aplikācijas kompozīciju, izmantojot Senās Ēģiptes tēlus. 
Piemēram faraonus, dievus, karavīrus, vergus, mūmijas, 
dzīvniekus vai citas būtnes par kuriem ir uzzināts mākslas 
valodas nodarbībās. Līdzīgi kā filmiņā, ievietot tos Senās Ēģiptes 
vidē.

https://www.youtube.com/watch?v=dJHBn3twtmE.

3) Uzdevums ir vienkāršs un saprotams. Jānoskatās skaista 
video animācija par Ēģipti.

Uzdevums ir uzmanīgi vērot filmētos kadrus, kadru kompozīciju, 
tērpus, interjerus, atmosfēru un vidi. Skatīt kā filmas veidotāji 
mums atspoguļo Senās Ēģiptes pasauli.

https://www.youtube.com/watch?v=3ZQE4BVUEg4&t=230s

Šajā linkā filma angļu valodā.

Uzzīmēt nelielu zīmējumu A5 ar kādu epizodi no filmas. Akvareļu 
papīrs un krāsas. Vēlāk noformēt darbiņu pielīmējot to uz glīta 
tīra papīra, lai veidojas neliels ierāmējums.

https://www.youtube.com/watch?v=dJHBn3twtmE
https://www.youtube.com/watch?v=3ZQE4BVUEg4&t=230s


Amanda Salaka 5.b
Senā Ēģipte. Aplikācija

Senā Ēģipte. Akvarelis

Amanda Salaka 5.b
Senās civilizācijas. Fantāzijas 
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Senā Ēģipte. Aplikācija

Senā Ēģipte. Akvarelis

Alise Bērziņa 5.b
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Senā ĒģipteMarks Štrams 5.b
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Stulgaite Alīna 5 b



Senā Ēģipte. Aplikācija

Senā Ēģipte akvarelis
Agate Golubecka 5.a

Fantāzijas civilizācijas ēka



Senās Ēģipes dzīves aina

Senā Ēģipte aplikācija Senās civilizācijas

Angelīna Krastiņa 5.a



Alise Briede, 5.b
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Senā Ēģipte

Video par Ēģipti

Marks Stepanovs 5.a



Senā Ēģipte. Aplikācija
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Katrīna Rapa 5.b

Senās civilizācijas. Fantāzijas 

civilizācijas ēka



Loreta Galvāne 5a

Senā Ēģipte aplikācija

Fragments no M.V. pierakstiem

Fantāzijas civilizācijas ēka



Bruno Buholcs 5.bSenā Ēģipte

Fantāzijas civilizācijas ēka


