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Uzdevuma mērķis                                                                                     
Padziļināt un sistematizēt zināšanas par 
akvareļglezniecības tehnikas pielietošanu un 
izteiksmes līdzekļu izvēli. Krāsu jaukšana-krāsu 
mācības likumi, krāsu nosaukumu iepazīšana. 

Nepieciešamie darba rīki, otas, papīrs.



Sasniedzamie rezultāti

Brīva glezniecības paņēmienu pielietošana 
akvarelī.                                                                    
Ilgtermiņa un īstermiņa uzdevumu 
realizācija.



Mācību metodes
Paraugu demonstrēšana, pārrunas ar 
audzēkņiem, ņemot vērā katra spējas un 
temperamentu, vizualizēšana-piemēri no skolas 
metodiskā mācību fonda, darbs plenērā, 
patstāvīgie darbi. Audzēkņi strādā uz akvareļa 
papīra, uz dažāda lieluma formātiem sākot no 
pusloksnes.



Vērtēšanas kritēriji                                           
Dažāda veida uzdevumi-katram uzdevumam 
savas prasības un vērtēšanas kritēriji, par ko 
vienojamies iepriekš. Galvenokārt 
iekomponēšana, brīvs , dzidrs gleznojums, 
izvēloties sev piemērotākos izteiksmes 
paņēmienus.



Izmantojamā literatūra                                                     
Zvaigzne ABC-No krāsas līdz gleznai.                                                      
Gombrich-The Story of Art, Phaidur Publisher 
INC.Termiņu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca. 
Viss par akvareļglezniecības tehniku-Art Rodnik-
Maskava-1998



Attēls ir aizsargāts ar autortiešībām



Pirmais mācību gads                                           
audzēkņiem 11 gadi
divas akadēmiskās stundas nedēļā                                                                            
/1 seanss/                                                                                  
Garais piliens-vingrinājumi                                                                                          
Krāsu mācība-vingrinājumi                    
Dzidrums,caurspīdīgums                                                                   
Vienkāršu uzstādījumu gleznošana                              
Iekomponēšana
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Brīvi īstermiņa /1seans/un ilgtermiņa /5-6 
seansi/uzdevumi
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Otrais mācību gads                                                   
audzēkņiem 12 gadi                                             
divas stundas/1 seanss/nedēļā,                            
krāsu profesionālo nosaukumu atkārtojums,                                                               
kluso dabu gleznojums uz sausa un mitra papīra,                                         
Iekomponēšana



Toņu nolasīšana/2-3 seansi/, uzstādījuma 
virsskats,                                                                                         
tumši gaišais un krāsainais risinājums
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Dažāda rakstura uzstādījumu-
materialitātes,                                                         
acu augstuma maiņas,                                      
apgaismojuma maiņas,                                                  
klusās dabas  gleznojumi,                          
telpiskums
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Gleznošanas nodarbībās apgūto pielieto 
kompozīcijas uzdevumos
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Trešais mācību gads                                       
audzēkņiem 13 gadi
trīs stundas /1 seanss/nedēļā. Sarežģītāka 
rakstura kluso dabu uzstādījumi-materialitāte, 
perspektīve, tumši gaišās un silti vēsās toņu 
attiecības.                                                      
Zināšanu krāsu mācībā pielietošana/uzstādījumu 
analīze/.                                                                           
Telpiskums un plaknes glezniecība.                                              
Iekomponēšana
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Ilgtermiņa darbs/4-5 seansi/                                          
telpiskums,                                                                                      
gaismēna,                                                                 
priekšplāns
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Vingrinājumi pludināšanas tehnikā vienā seansā.                                            
Klases biedra portrets                                                     
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Dažāda rakstura kluso dabu uzstādījumi.                                                           
Tonāli telpiski, ar grafiskiem paņēmieniem 
attēlojot formu un telpiskumu 
/2-3 seansi/
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Iegūto iemaņu izmantošana kompozīcijā                                                                         
“Mazs ir liels”                                                                                              
”Ziemeļu un dienvidu satikšanās 1-4”                                                                
Centra un joslas kompozīcija
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Ceturtais mācību gads
audzēkņiem 14 gadi
Trīs stundas/1 seanss/ nedēļā                        
Dažāda rakstura tonālo  un krāsaino kluso dabu 
uzstādījumu gleznošana,iekštelpa, brīvi 
pielietojot iepriekš apgūtos akvareļglezniecības 
tehniskos paņēmienus.                                                                
Silti vēsās, tumši gaišās toņu 
attiecības,telpiskums un plakne.           
Iekomponēšana
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Sarežģīts uzstādījums-ilgtermiņš                                                      
/5-6 seansi/ virsskats                                                                                        
krāsains,  kontrastains.                                                                       
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Objekta siluets pret fonu                                                             
kustība, raksturs, materialitāte. 

Priekšmets sānu apgaismojumā materialitāte, 
refleksis.
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Brīvi komponēts ziedu gleznojums-
/4-5 seansi/ilgtermiņš                                                           
Zīmējuma un  kustības nozīme, krāsainība
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Nosacītas klusās dabas gleznojums plaknē                      
/3 seansi/, krāsainība,                                       
piesātinājums, dekorativitāte, laukumu ritmi.                                            
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Plenērs



















PALDIES PAR UZMANĪBU


