Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību vispārizglītojošo mācību iestāžu
pedagogu radošo darbu skates – ideju konkursa

„Dari tāpat, dari vēl labāk!”
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Novads, izglītības iestāde
Skatē – ideju konkursā pieteiktā
darba nosaukums
Klase/klašu grupa
Mācību priekšmets, pulciņš utt.
Mērķis/uzdevumi

Kaunatas vidusskola

Iesaistīto skolēnu (grupa, klase)
raksturojums
Apraksts

Apliecinošie dati, fakti un
piemēri
Sasniegtais rezultāts

Dace Zagorska

Radošs kolektīvs darbs ,,Piepogājies Latvijai!”

1.-12.klase
Vizuālā māksla
Rosināt skolēnus apzināties sevi kā Latvijas daļu, justies piederīgam savai valstij , izteikt šo piederību radošā
darbā-,,pogā”.Izpētīt medaļu un sīkplastikas paraugus. Izveidot kopīgu dekoru ,kas sastāv no katra skolēna
izgatavotas ,,pogas” mālā vai plastikā.
Visi skolas skolēni no 1.līdz 12.klasei.
Skolēniem tiek izskaidrota darba ideja un mērķis. Tiek izskaidroti cilņa un sīkplastikas veidošanas principi
sākumskolā, pamatskolas un vidusskolas skolēni šīs tēmas ir apguvuši. Darbam izmanto plastiku, kas ir
pieejams, ar to viegli strādāt, ātri žūst, nav nepieciešamības apdedzināt.
Prezentācija ir papildināta ar fotogrāfijām, metodiskajiem materiāliem un veiktā darba analīzi.

Visi skolēni ir izveidojuši savu ,,pogu”. Daļa no tām ir veidotas kā poga-medaļa, daļa kā neliela sīkplastikas
figūriņa.Visas pogas tika izvietotas dekorā, kam ir Latvijas kontūra. Tā kā pogu izrādījās vairāk, pogaszvaigznes izvietotas ,,debesīs” virs Latvijas, bet apaļākās kā oļi kompozīcijas apakšā. Kolektīvais radošais

Izmantošanas iespējas

Cita būtiska informācija
Datums
Pedagoga kontaktinformācija (epasts, tālrunis)
Paraksts: D. Zagorksa

darbs ,,Piepogājies Latvijai!” grezno skolas patriotisko stūrīti. Skolēni ir priecīgi un gandarīti par rezultātu un
ar lepnumu rāda vecākiem un viens otram savu ,,pogu”. Tas, ka šis dekoratīvais darbs pagaidām nav nekādā
veidā ticis ļaunprātīgi bojāts, liecina, ka skolēni tiešām izprot tā jēgu, novērtē ieguldīto darbu un tā
emocionālo vērtību.
Ideju var izmantot arī kā skolas izlaiduma klašu veidotu dekoru, kas tiek papildināts ar katru gadu. Var veidot
koka, saules u.c. kompozīcijas, atkarībā no mērķa. Šīs sīkplastikas detaļas var tikt apvienotas arī trīsdimensiju
objektā-kokā, putnu barā u.c. Ar šo ,,pogu” var improvizēt gan satura , gan formas ziņā, pati ,,poga” arī var
nebūt poga, bet lapa, zieds, putniņš u.c.
Šis objekts tika izveidots Mākslas dienā kā visas skolas skolēnu kopdarbs.
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