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Skolotājs: Ingmārs Usas



Plenēra prakses gaita un uzdotie uzdevumi

1. Plenēra diena.

1) Mācību materiālu dalīšana. Pārrunas par plenēra gaitu. 

2) Uztveres un rokas treniņš. Viena tonēta lapa ar pilsētas ainavas skicēm. 

2. Plenēra diena.

1) Uztveres un rokas treniņš. Divas tonētās lapas ar skicēm. Vērot dabu un proporcionāli, atbilstoši 

ainavai ievietot arī pa kādam cilvēkam. Bērnu, pieaugušu cilvēku vai vecu cilvēku, bet ne vairāk kā 

vienu vai divus. Pievērst uzmanību paraugiem un to grafiskam izpildījumam. Izmantot dažādu faktūru 

laukumu aizpildīšanai. Tātad kokiem lapās kaut kas viens, bet stumbrā jau cits un debesīs cits faktūras 

risinājums. 

2) Kad divas ir gatavas, veiksmīgākos ainavu risinājumus vēl rūpīgāk uzzīmēt uz vatmaņa papīra 

loksnes tieši tāpat kā uz tonētā papīra.

3. Plenēra diena.

1) Lapu silueti. Skatīt ziedu krūmus vai ziedu dobes, meklēt augu, kuram būtu interesants lapas siluets. 

Skicēt uz viena tonētā papīra iesākumā ar mīkstu zīmuli šīs lapas mazos skiču variantiņos, lai izdomātu 

savu interesanto kompozīciju līdzīgi kā norādīts sūtītajā paraugā - Lapu siluetu kompozīcija 01.

Uzdevumu veicam uz akvareļu papīra, lapu novietojam vertikāli un veiksim divus zīmējumus, viens būs 

melns uz balta, otrs balts uz melna.

Darbs veicams iesākumā ar zīmuli lineāri, un vēlāk ar tušu un otu tiek rūpīgi izkrāsots.

2) Otrs darbs ir līdzīgs, tikai šoreiz tās ir cilvēku figūras kustībā. Ieteikums cilvēkus skicēt kādā parciņā, 

ja ir tāda iespēja. Ja ne, tad jāsarunā, kas papozēs. Apskatīties sūtītos paraugus - Cilvēku silueti. Šoreiz 

lapas formāts ir horizontāls. Darbu arī veicam uz akvareļu papīra, tajā pašā tehnikā kā pirmo darbu.



4. Plenēra diena.

1) Zīmējums + gleznojums. Sākumā rūpīgi apskatīt pievienotos paraugus (Ziedi 001, 002, 003). Atrast 

kādus skaistus ziedus un iekomponēt A3 akvareļu lapā. Cenšamies ievērot kompozīciju tā, kā paraugos. 

Zīmēt lineāri – tas ir ar līniju, skaisti un vijīgi. Vienu no ziediem, ieteicams centrā, vēlāk izkrāsot, pārējos 

atstāt nekrāsotus, lai paliek kā zīmējums, tā kā tas ir veikts paraugā ziedi004. Ziedus zīmēt tos, kuri 

vislabāk patīk. Der īrisi, narcises, tulpes utt.

Ziedus, kurus ieplānojam zīmēt, vispirms nofotografējam un atsūtam skolotājam watsapp kopējā grupā.

Zīmējot darbus, vairākas reizes apskatīties skolotāja sūtītos paraugus, lai sasniegtu labākus 

rezultātus.

2) Otrais darbs ir ceriņi. Sadaliet akvareļu papīra lapu ar skoča palīdzību četrās vienādās daļās un 

uztaisiet ceriņa krūma tuvplāna pludinājumu, kā norādīts paraugā (ceriņi).

Ieteikums nebaidīties dažādot katru no kompozīcijām, lai nav pilnīgi vienādi.

Vērot sūtītos paraugus - ceriņi 001,002,003,004.

5. Plenēra diena.

1) Sēta vai skats uz sētu. Drīkst būt arī rotaļu laukums. Taisām nelielus darbiņus.

Zīmēšanā divi darbiņi, ne lielāki par A4. Nepieciešamie materiāli - tonēts papīrs, rapitogrāfs, tuša vai 

zīmuļi, baltais zīmulis.

2) Gleznošana - arī divi mazie formāti A4 akvareļu papīrs, akvarelis. Var taisīt bez cilvēku figūrām, bet, 

ja ir vēlme, var kādu cilvēku ielikt šajā ainavā. Vērot skolotāja sūtītos paraugus, apdomāt. Pameklēt kaut 

ko līdzīgu laukā.



6. Plenēra diena.
1) Gleznojums – Koki.
Sākumā noskatīties sūtītos klipiņus, kā glezno kokus ar akvareli. Liekot cerības uz to, ka, lai arī skolotājs nevar 
atrasties klāt, tie noderēs sekojošā uzdevuma izpratnei.
https://www.youtube.com/watch?v=gXPGsBPMPCs
Uztaisīt līdzīgu gleznojumu ar dažādām koku sugām uz A3 formāta. Skatīties pēc kompozīcijas, cik lapā ir 
vietas, tik kokus arī gleznot. Nesteigties. Strādāt rūpīgi.
Zem katra koka uz maziem laukumiņiem uzklāt tikai tās krāsas, kuras tika izmantotas attiecīgā koka 

gleznošanai. Katram kokam izmantot atšķirīgas krāsas. Izvairīties no tieša zaļā pielietošanas. Centieties zaļo 
sajaukt no citām krāsām.
Beigās noteikti parakstīt darbu. Parakstam ir jābūt saredzamam un izlasāmam, bet ne pārspīlētam! Darbam 

tomēr ir jābūt daudz svarīgākam par parakstu. Parakstus likt tikai ar zīmuli! NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ar parakstu 
nevajag pārspīlēt un rakstīt to milzīgiem burtiem spilgti un ar flomāsteri!
7. Plenēra diena.
1) Ziedu un augu studijas pļavā, ziedu dobē vai krūmā.
Zīmēšanā divi darbi , balts papīrs A4, tuša vai parastais zīmulis.
2) Gleznošana viens gleznojums, A3 papīrs, akvarelis.
Prasmes apvienot sīkas detaļas ar lieliem laukumiem. Priekšplāna veidošana un detaļu izstrāde.
Gleznošanā – krāsu silti vēsās un tonālās attiecības. Virzīties uz detalizētu formu un materialitāti.
Tiek atkārtots, zaļo krāsu no kastītes cenšamies nelietot, jaucam zaļo no citām krāsām.
Tā kā mēs strādājam attālināti, skolēni tiek rosināti, ka drīkst arī kādu darbiņu uzgleznot nevis dienas 
karstumā, bet arī vakarā, kad jau saulīte ir zemāk un ir skaistākas debesis saulrietā, kas labi varētu atsvaidzināt 
visu kopējo plenēra darbiņu klāstu.

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


8. Plenēra diena.

Industriāla ainava.

Objekti vai vietas, kuras iekļaujamas skolēnu šīs dienas divos darbos: Skursteņi, caurules, 

ūdenstorņi, ceļamkrāni, ekskavatori, elektrolīnijas, sliedes, stacijas, vilcieni, ostmala vai jaunceltne 

utt. Tie ir tikai iesakāmie objekti, ne jau visu ir jāpielieto savā darbā. Skatīties pēc apstākļiem, kas ir 

pieejams katram tuvumā. Fotografēt, sūtīt whatsapp, kopīgi sazinoties, tiek nolemts, ko tieši gleznot. 

Laba vietas izvēle jau ir 50% no sekmīga darba.

1) Zīmēšanā balts papīrs A4 vatmanis, zīmulis vai rapitogrāfs, pelēks un melns flomāsteris. Tiek 

mudināts strādāt rūpīgi un kārtīgi izpētīt sūtītos paraugus, kuri rosina izmantot jaunus tehniskos 

paņēmienus.

2) Gleznošanā viens gleznojums, A4 akvareļu papīrs, akvarelis. Izmantot tikai divas krāsas. 

Dzelteno un melno. Vai Dzelteno un zilo. Dzeltenais gaismā.

9. Plenēra diena.

Pēdējais plenēra prakses uzdevums ir ielas vai ainavas zīmējums vai gleznojums (ielas, kvartāli, ēku 

joslas u.c.). Katrs pats izvēlas, vai pēdējo darbu grib labi un rūpīgi uzzīmēt vai uzgleznot. Formāts 

A3, zīmēšanas vai akvareļu papīrs, atkarībā no izvēlētās tehnikas.

Censties parādīt kopējo un atsevišķo ar gaismēnas palīdzību. Pēc iespējas smalki izstrādāt detaļas 

un iekļaut tās kopējās masās.

Noteikti apskatīt un orientēties pēc skolotāja sūtītajiem paraugiem.

10. Plenēra diena - Skate.

Notiek darbu apkopošana, pārskatīšana, parakstīšana, un rūpīga fotografēšana, ja tas ir 

nepieciešams. Tiek sagatavoti PowerPoint slaidi digitālai plenēra apskatei.

Labākie darbi tiek slavēti un apbrīnoti.
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