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Antīkā māksla - 6.klases mākslas valodas zīmētie uzdevumi

Attālinātās apmācības laikā skolnieki iepazinās ar manis gatavotajām prezentācijām, gan par senās Grieķijas mitoloģiju, kura ir bijusi 
ļoti nozīmīga visos laikos. Tika apskatīti gan Olimpa dievi, gan mītu izcelsme un rašanās, gan par pirms Olimpa dieviem un par 
mītiskajām būtnēm, kā arī par senās Grieķijas un Romas mākslu un mākslas veidiem.
Apskatot prezentācijas un citus materiālus par šim tēmām, un glīti pierakstot savos pierakstos svarīgāko, apmācāmie vēlāk uzrakstīto 
nofotografēja un sūtīja man uz e-klasi. Skolniekiem dažkārt tika prasīts arī uzzīmēt kādu zīmējumu par attiecīgo tematu.

1) Uzzīmēt uz akvareļu papīra A4 kādu Senās Grieķijas dievu vai būtni no kāda mīta. Uzdevuma izpildes veids. Sadalīt A4 lapu uz 
pusēm ar līniju pa vidu. Kreisajā pusē uzzīmēt zīmējumu, bet labajā izveidot aprakstu par to ko katrs ir izvēlējies atainot. 
Izmantojamā tehnika akvarelis, flomāsteri vai krāsainie zīmuļi. 

2) Uzdevums - Kas ir mīts? Pameklēt teiku, mītu, leģendu vai pasaku grāmatās, vai internetā. Uzzīmēt jebkādas pasaules tautas mītu, 
vislabāk par pasaules radīšanu. Formāts 20x40cm akvareļu papīrs. Sadalīt formātu divos kvadrātos, uz vienas puses  zīmēt mītu uz 
otras puses ar roku īsi uzrakstīt mītu par ko ir zīmējums. Tehnika pēc izvēles.

3) Kā noderīgs attālinātās apmācības materiāls tika izmantots arī kino klasikas bagātais mantojums. Šoreiz bija jānoskatās skaista 
mākslas filma, kura tika nofilmēta 1960.gadā «Spartaks» Uzdevums bija noskatīties filmu. Uzmanīgi vērojot filmētos kadrus, kadru 
kompozīciju, kostīmus, interjerus un vidi. Skatiet kā filmas veidotāji atspoguļo Senās Romas Impērijas laiku un dzīvi. Vēlāk uzzīmēt 
nelielu A5 zīmējumu ar kādu epizodi no filmas. Akvareļu papīrs un krāsas. Vēlāk noformēt darbiņu pielīmējot to uz glīta tīra papīra, 
lai veidojas neliels ierāmējums. Savā aprakstā par filmu «Spartaks» tiek minēts, ko katrs ir izvēlējies atainot un kāpēc.

4) Mācību gaitā mēs apskatījām arī tādu tēmu kā Antīkā cilvēka mode vai apģērbs. Tika prasīts arī šajā tēmā uzzīmējiet nelielu A5 
zīmējumu atainojot kā varētu izskatīties Romas imperators un viņa sieva. Izmatojamā tehnika - akvareļu papīrs un krāsas. Vēlāk 
noformēt darbiņu pielīmējot to uz glīta tīra papīra, lai veidojas neliels ierāmējums. Tā kā mēs to parasti darām mākslas valodas 
nodarbīās. 
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Haide Terēze Pelēce 6b

Sengrieķu mitoloģija

Filmas «Spartaks»

Senās Romas apģērbs

Ilustrācija šumeru radīšanas mītam 
«Dzīvības ēdiens»
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Estere Feldberga 6a

Filma «Spartaks»

Senās Romas apģērbs

Kas ir mīts?

Grieķijas mitoloģija
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Romas imperators un viņa sieva

Mīts par pasaules rašanos.

Senās Grieķijas dievi Marta Kalna 6.a

Filma 

«Spartaks»



Mīts par pasaules rašanos Filma «Spartaks»

Senās Grieķijas mīti

Emīlija Šteinboka 6.AIngmārs Usas 6



Seno Romiešu apģērbs

Filma «Spartaks» Grieķijas mītiskās būtnes

Mīts par pasaules rašanos

Ieva Bērziņa 6.a
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Romas imperātors un viņa sieva.
Mīts par pasaules rašanos.

Senās Grieķijas dievi. Spartaks Loreta Marta Mileiko 6.aIngmārs Usas 8



Filma «Spartaks»

Grieķijas mītiskās būtnes

Mīts par pasaules rašanos

Poļina Gnatjuka 6.b

Senās Romas apģērbs
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Filma «Spartaks»

Grieķijas dievi un mītiskās būtnes

Mīts par pasaules rašanos Toms Kārlis Auziņš 6.b
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Ievads Senajā Romā Spartaks Senās Romas apģērbsGrieķijas mitoloģija

Jāzeps Kalniņš 6.a
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Ievads Senā Romā- Spartaks

Senās Romas apģērbs

Grieķijas mitoloģija

Jēkabs Kalniņš 6.a
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Filma «Spartaks»

Senās Grieķijas dievi

Mīts par pasaules rašanos

Anna Berga 6.aIngmārs Usas 13



Elizabete Vidrika 6.b

Senās Grieķijas dievi.

Latviešu 

senie mīti.

Senās Romas

apģērbs

Filma «Spartaks»
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Imperātoru
apģērbs

Filma «Spartaks» Senās Grieķijas mīts

Ramona Rutkovska 6.b
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Romas imperātors

un viņa sieva.

Sengrieķu dievs Zevs

Filma ‘’Spartaks’’ 

Mīts – Kā radās cilvēks

Roze Ose 6.b
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Filma «Spartaks»

Senās Grieķijas dievi

Mīts par pasaules rašanos

Senās Romas apģērbs Roberts Rūsītis 6.bIngmārs Usas 17



Kristiāna Zandarte 6.b

Olimpa 
dievi

Mīts par 
cilvēka rašanos

Imperators un 
viņa sieva Filma «Spartaks»
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