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Ievads 

 

Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā, kad mainās sabiedrības vērtību sistēma, 

vajadzības un intereses. Katrs bērns ir atšķirīgs, katram ir sava atšķirīga 

pieredze un zināšanas.  

Metodiskās izstrādnes “Apļu pielietošanas daudzveidība rokdarbos“ mērķis 

ir attīstīt iemaņas un prasmes darbā ar audumu, šķērēm, diegu un adatu. 

Katram bērnam ir atšķirīga pieredze darbā ar audumu, šķērēm, adatu un 

diegu, tāpēc piedāvāju nelielu ieskatu roku trenēšanas procesā. 

Pedagoģiskajā procesā skolotājam ir jāiepazīst katrs bērns, viņa iepriekšējā 

pieredze, spējas un intereses, tomēr svarīgi zināt arī vispārējās bērnu 

vecumam raksturīgās iezīmes. 

Šīs metodiskās izstrādnes ieteikumi mācību programmu īstenošanai  veidoti, 

lai sniegtu atbalstu skolotājiem, realizējot mācību satura programmu un 

integrēto mācību programmu bērniem. 

Metodiskā izstrādne rosinās skolotājus palīdzēt bērniem iepazīt apkārtējo 

pasauli, sākot no vienkāršākā uz sarežģītāko, no tuvākās uz tālāko, nonākt 

pie dažādiem secinājumiem, atklājot likumsakarības apkārtējā vidē, saskatīt 

un izmantot priekšmetus, kas atrodas apkārt. 

Bērna attīstībai piemērota ir vide, kas nodrošina viņa labsajūtu un piederības 

sajūtu. To atbilstoši savai kompetencei nodrošina katrs skolotājs, radot 

pedagoģiskajā procesā draudzīgu, bērnu atbalstošu un attīstošu gaisotni. 

Šajā metodiskajā izstrādnē palūkosimies tikai uz vienu  ļoti nelielu daļu apļa 

pielietošanai. 

Šajos darbos ne vienmēr ir nepieciešams izmantot jaunus audumus, bet gan 

var izmantot no jau esošiem nederīgajiem apģērbiem audumus, piešķirot 

tiem otro elpu vai otro dzīvi. 

Izstrādātajam metodiskajam materiālam ir ieteikuma raksturs. 
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3. Apļa pielietojums un darba uzdevumi 

 

Katru dienu mēs sastopam daudzus objektus, kas veido apli vai, gluži pretēji, 

loku. Dažreiz rodas jautājums, kas ir aplis un ar ko tas atšķiras no citām 

figūrām.  

Tātad aplis ir slēgta izliekta līnija, kas ierobežo vai, gluži pretēji, veido apli. 

Apļa priekšnoteikums ir tāds, ka tam ir centrs un visi punkti ir vienādā 

attālumā no tā. Vienkārši sakot, aplis ir vingrošanas stīpa  uz līdzenas 

virsmas. 

 

Darba uzdevumi, kas nepieciešami, lai veiktu šo darbu: 

- Uzzīmēt apli izmantojot, dažādus apaļus sadzīves priekšmetus, 

piemēram, apaļus  šķīvjus, apaļus spainīšus, burciņas, burciņu vāciņus 

vai spainīšu vāciņus; 

- Apzīmēt apkārt ar speciālo krītiņu, zīmuli vai ziepītēm; 

- Izvēlēties atbilstošu adatu un diegu; 

- Ievērt diegu adatā; 

- Attīstīt griešanas spējas pa apli; 

- Iemācīties diegt gar apļa ārējo malu; 

- Savilkt diegu vidū; 

- Sastiprināt, sašūt pretējās malas kopā apļa vidū; 

- Piešūt pogu vai pielīmēt pērlīti. 

 

Turpmāk izmantojamie foto ir ņemti iedvesmai no interneta vietnes 

www.pinterest.com. , kā arī bildes no personīgā foto albūma. 

 

  

http://www.pinterest.com/
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4.Aksesuāru izgatavošana no vienas puķītes 

 

 

Kad izgatavots pirmais darbiņš – pirmais ziediņš, tad iespējamie variant, ko 

varētu izgatavot , var būt sekojoši: 

 

 

 

 

Izgatavojot vairākus ziediņus, mainot apļa diametrus var izgatavot šādus 

aksesuārus: 

 

 

 

Foto www.pinterest.com 

 

http://www.pinterest.com/
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5. Rotaļlietu izgatavošana 

 

Kad audzēknis ir apguvis nepieciešamās iemaņas un, lai būtu interesantāk 

pašam bērnam, viņš pats var veidot rotaļlietas. Liekot kopā vairākas 

krāsas, mainot diametrus ,var izgatavot sekojošas rotaļlietas. Idejas 

rotaļlietām: 

 

          

           

Foto www.pinterest.com 

 

http://www.pinterest.com/
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Foto www.pinterest.com 

http://www.pinterest.com/
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6. Rotāšanās aksesuāru izgatavošana 

 

Meitenēm aktuāla tēma ir aksesuāru izgatavošana. Sameklēju dažādus 

variantus idejām. 

Aksesuāru izgatavošana no vairākiem apļiem, sadalot tos pa toņu 

gammām un sarežģītības pakāpēm: 

- Vienkārši veidojamie aksesuāri; 

 

        

      

Foto www.pinterest.com 

http://www.pinterest.com/
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- Mierīgos toņos veidotās kaklarotas; 

 

 

        

 

 

Foto www.pinterest.com 

 

 

http://www.pinterest.com/
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- Košos un raibos toņos veidotās kaklarotas; 

 

          

                            

 -  

Foto www.pinterest.com 

 

http://www.pinterest.com/
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 - Lielas un sarežģītas kaklarotas; 

 

                 

 

                   

Foto www.pinterest.com 

 

http://www.pinterest.com/
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7. Apģērbu izgatavošana 

 

Ir varianti ne tikai aksesuāru izgatavošanā, bet arī pat apģērbu 

izgatavošanā. Var izgatavot gan vestes, gan kleitas, gan apmetņus. 

 

    

           

Foto www.pinterest.com 

http://www.pinterest.com/
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8. Somiņu izgatavošana 

 

Somiņu izgatavošanai ir daudz un dažādi varianti. Puķes var tikt 

noformētas kā aksesuārs uz somas. Var noformēt auduma maisiņu, kurš 

izskatīsies jau ļoti pievilcīgs un gaumīgs. Maisus un somas var izgatavot no 

otrreiz pārstrādājamiem materiāliem , tie iepriekš var būt kalpojuši kā 

bikses vai kleitas. Pāršujot dod lietām otro dzīvi. 

 

 

 

Foto www.pinterest.com 

 

http://www.pinterest.com/
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9. Burtu izgatavošana 

 

  

 

 

10. Mājas interjera aksesuāri 

 

                     

Foto www.pinterest.com 

http://www.pinterest.com/
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11. Ziemassvētku rotājumi 

 

   

                          

 

12. Spilvenu izgatavošana 

                                                         

                                                    

Foto www.pinterest.com 

http://www.pinterest.com/
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13. Vāzes ar ziediem izgatavošana 

 

                                              

                                                

 

14. Gultas segas vai gultas pārklāji 

 

          

Foto www.pinterest.com 

 

http://www.pinterest.com/
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15. Izgatavotie paraugi manā kolekcijā un iedvesmai 

 

Iedvesmojoties no visiem šiem brīnišķīgajiem darbiem, arī es izgatavoju 

dažus darbus. Lai mani darbi kļūst kā iedvesma citiem!  

                        

                                          Pūces                                              Video 

Aksesuāru komplekts; 

- Auskari 

- Rokassprādze; 

- Kaklarota; 

 

Foto no Ilzes Gurtlavas personīgā albūma 
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Sienas dekors ,,Mandala” 

 

 

Foto no Ilzes Gurtlavas personīgā albūma 

 

 

Sienas dekors ar papildinājuma elementiem 

 

 

Foto no Ilzes Gurtlavas personīgā albūma 
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Lielā sienas dekora ,,Ziedošie koki” izgatavošanas secība 

 

 

Ziedi vāzē 

 

Foto no Ilzes Gurtlavas personīgā albūma 
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Izstāde Sēļu muižā 2021 septembris 

 

 

 

Foto no Ilzes Gurtlavas personīgā albūma 
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16. Secinājumi 

 

 

Iepazīstoties ar metodisko materiālu ,,Apļu pielietojuma daudzveidība 

rokdarbos”, var secināt, ka ir ļoti daudz dažādi varianti, kā pārvērst 

neinteresanto griešanas veidu interesantā, radošā, aizraujošā , estētiski, 

skaistā darbā. 

Balstoties uz veikto pētījumu, var secināt, ka ir ļoti daudz iespējamo variantu, 

kur pielietot izgriezto no auduma apli,  pareizi to sašujot. Pieliekot klāt 

dažāda veida pērlītes vai pogas, iegūst estētiski baudāmus mākslas darbus. 

Šajā darbā tika otrreiz izmantotas lietas, piemēram, pogas, kā papildinājums 

darbam. Tā rezultātā jau izmantotām pogām kādā no vairs nederīgiem 

apģērbiem, mēs pogām dodam otro mūžu. Tāpat tika izgatavots rotu 

komplekts no vairs neizmantojamām džinsu auduma biksēm. Bikses pārtapa 

par aksesuāru komplektu, tā piešķirot lietai otro dzīvi.  

Mans darbs ļauj secināt, ka no neliela darbiņa var izveidot lielus, apjomīgus 

mākslas darbus, ar kuriem var piedalīties liela mēroga izstādēs, gan arī 

izgreznot savas mājas vai skolas interjeru.  

Galvenais ir doma un pats radošais process, ko ir iespējams realizēt pašam 

savām rokām. 
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17. Izmantoto avotu un literatūras saraksts 

 

1. http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml. 

2. www.skola 2030 Pirmsskola 

3. www.metodiskiedargumi.lv 

4. VISC izstrādātie metodiskie materiāli; 

5. www.intereses.lv 

6. www.pinterest.com 

7. Metodikas mācību materiāli – Izglītības iniciatīvu centrs 

8. Foto no personīgā albūma 

 

 

  

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml
http://www.skola/
http://www.metodiskiedargumi.lv/
http://www.intereses.lv/
http://www.pinterest.com/
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18. Anotācija 

 

Metodiskajā darbā ,,Apļu pielietošanas daudzveidība rokdarbos” ir ieskats, 

kā no apļa var izveidot estētiski skaistus mākslas darbus. 

Sākumā tiek apskatīts apļa pamatjēdziens. 

Turpinājumā tiek sniegti ierosmes avoti bilžu veidā, ko ir iespējams izgatavot, 

izgriežot apli no auduma un veicot turpmākās darbības. 

Darba autore sniedz personīgo ieguldījumu, radot savus mākslas darbus 

iedvesmai. 

Mākslas darbi pievienoti, iesniedzot metodisko izstrādni. 
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19. Pielikumi 

 

1. Darbs  - Sienas dekors ,,Mandala” 

 

2. Darbs - Sienas dekors ar papildinājuma elementiem 

 


