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„ANIMĒTAIS GIF – VEIDOŠANA UN IZMANTOŠANA 

KOMUNIKĀCIJĀ” 

 
➢ Mērķauditorija:  

Interesenti, sākot no 12 gadu vecuma (arī pieaugušie). Svarīgi, lai ir priekšzināšanas 

kā uzņemt fotogrāfijas (arī ar telefonu) un strādāt ar datoru. 

➢ Darba mērķis:  

Izveidot pamācību kustīga attēla veidošanai animētā GIF formātā, izmantojot 

internetā esošos bezmaksas resursus (giphy.com) un šo attēlu izmantošanai 

komunikācijā.Uzdevumi: 

1. Attīstīt izpratni par kustīgā attēla uzbūvi un veidošanu. 

 2. Veicināt radošumu, veidojot attēlus GIF formātā. 

 3. Trenēt spēju komunicēt ar digitāla vizuālā satura starpniecību. 

➢ Sasniedzamie rezultāti:  

Izpratne par to, kā veidojas kustīgais attēls.  

Spēja veidot savus animētos GIF ar internetā pieejamo programmu. 

Spēja izmantot animētos GIF elektroniskajā komunikācijā. 

➢ Paredzētais īstenošanas periods:  

3 stundas (vislabāk, ja sadala divās nodarbībās pa 1.5 stundām). 
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DARBA GAITA 

Ievads 

Sākumā būtu labi paskaidrot, kas ir animētais GIF un kāds ir šī formāta vēsturiskais 

konteksts. Ir svarīgi saprast, ka šāda veida attēli ir vistuvākā digitālā versija dažādiem 

agrīnajiem (pirms kino izgudrošanas) eksperimentiem ar attēla kustināšanu kā, 

piemēram, zoopraksinoskops, jo abos gadījumos vienkārša attēlu kustība tiek veidota, 

apvienojot vairākus līdzīgus kadrus nebeidzamā cilpā. 

 

 
Ilustrācija 1 E. Maibridža izgudrotais zoopraksiskops. 

Tālāk būtu jāsniedz īss ievads tieši par animētā GIF specifiku. Šīm nolūkam var 

izmantot īsos video, ko ievietoju izmantotās literatūras sarakstā. Tur ir video, kuros 

tiek stāstīts gan par GIF formāta vēsturi, gan par to, kā to izmanto digitālajā 

komunikācijā un laikmetīgajā mākslā. Var arī pajautāt stundas dalībniekiem, vai viņi 

sūta kādam GIF bildes un kur viņi tās atrod. Tālāk sākas GIF veidošanas praktikums. 
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Instrukcija GIF izveidei izmantojot GIF veidošanas programmu giphy.com 

vietnē 

Nepieciešamie materiāli: 

1) Kamera vai telefons, lai uzņemtu bildes 

2) Statīvs 

3) Dators ar kādu attēlu skatīšanās programmu un interneta pieslēgumu 

Darba gaita 

 1) Sabildējiet savu sižetu. Ļoti vēlams izmantot statīvu, jo svarīgi, lai visi kadri būtu 

uzņemti ar nekustīgu kameru. 

2) Bildējot iestatiet attēlu faila formātu kā neliela izmēra JPG. Pretējā gadījumā 

iespējamas tehniskas problēmas. Gadījumā, ja tomēr bildējiet liekākus JPG vai RAW 

failus, pirms veidot animāciju, samaziniet tos attēlus, kurus vēlaties izmantot.  

3) Bildējot mēģiniet dažādus variantus, atcerieties, ka vislabāk izskatās darbības, kas 

iet pa apli un jo vienkāršāka ir darbība, jo efektīvāk. Sadaliet darbību posmos, jo ļoti 

iespējams, ka viens darbības posms ir pietiekošs, lai izteiktu visu darbību.  

4) Bildējot atcerieties par kadra kompozīciju un ņemiet vērā fonu, jo visbiežāk, lai 

veidotu efektīvu attēlu, nāk par labu atstāt nevajadzīgās detaļas ārpus kadra. 

5) Augšuplādējiet fotogrāfijas datorā. 

 6) Izejiet cauri fotogrāfijām, atrodiet tās, kas vislabāk strādā kustībā, parādot tās 

dažādās fāzes ar nelielu nobīdi, un ielieciet šīs fotogrāfijas atlases mapītē. 
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7) Atveriet interneta vietni www.giphy.com. Uzklikšķiniet uz violeto pogu “Create” 

lapas augšā labajā pusē. Jums parādīsies GIF bilžu veidošanas programmas 

logs.

 

 
8) Izvēlnē GIF nospiediet pogu “choose file” un izvēlieties pirmo attēlu no savas 

atlasīto fotogrāfiju mapītes. Nospiežam “open”. 

http://www.giphy.com/
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9) Atveras šada izvēlne. Spiežam uz “Add more images”, lai pievienotu pārējās 

fotogrāfijas. 
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10) Nospiežam “Browse files” un izvēlamies visas fotogrāfijas, kas mums ir 

vajadzīgas. Pagaidām, kamēr tās 

ielādējas.

 

11) Tagad uzliekam kadru nomaiņas ātrumu, izmantojot slaideri zem sadaļas “image 

duration”. Slidinot to uz vienu vai otru pusi, mainās kadru parādīšanās ilgums. 

Izmaiņas var redzēt priekšskatījumā pa kreisi. Nospēlējiet savu animāciju 

vairākkārtīgi, patestējiet dažādus ātrumus. Vai kustība kaut kur noraustās? Varbūt 

kāds kadrs ir lieks un tas ir jāizdzēš (to izdara nospiežot uz “x” kadra labējā augšējā 

stūrī)? 

 
 



8Viktorija Eksta 

Metodiskais darbs “Animētais GIF – veidošana un izmantošana komunikācijā”. Rīga, 2021 

 
12)  Dažkārt, lai kustība izietu pilno cilpu, ir nepieciešams to nokopēt spoguļskatā – 

šajā gadījumā, lai cūka nevis apēstu papīru un tad sāktu no sākuma, bet, lai veidotos 

cilpa, kurā cūka apēd pīru, tad to izspļauj un tā bezgalīgi. Lai to izdarītu, vajag savā 

mapītē nokopēt visus failus, lai tie ir divos eksemplāros, bet ar atšķirīgu nosaukumu. 

Tad vēlreiz jānospiež “Browse files” un jāielādē visas fotogrāfijas. Tad, manuāli 

pārvietojot failus (velkot ar peli), no jauna ielādēto kadru secība secība jāpārliek 

otrādi. Tad vairākas reizes jāpaskatās, vai viss strādā, vai ātrums ir labs, vai ir kāds 

lieks kadrs, ko jāizdzēš. 

 

13) Kad visi kadri ir savās vietās un ātrums ir izvēlēts, spiežam violeto pogu 

“continue to decorate”. Atveras jauns panelis, kurā mums piedāvā pievienot tekstu 

“Caption”, kādu uzlīmi, filtru, vai kaut ko piezīmēt klāt. Katrai opcijai ir daudzi 

stilistiskie risinājumi. Te ir laiks eksperimentēt, pārbaudot, kādi tie ir un kādas ir 

vajadzīgās kombinācijas. Poga “start over” ļauj sākt dekorēšanu no sākuma 

neierobežotu reižu skaitu. Kad šis posms ir pabeigts, spiežam violeto pogu “continue 

to upload” 
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14) Parādās jauna izvēlne. Te var pievienot tagus jeb tēmturus, lai, vadoties pēc tiem, 

Jūsu GIF varētu atrast un izmantot citi interneta lietotāji. Tad ir svarīgi izvēlēties 

opciju, vai GIF publisko (Public ON), vai arī nē (Public OFF). Kad šis ir darīts, 

spiežam “Upload to GIPHY” un gaidam, kamēr viss ielādējas. 

 

15) Parādās pēdējā izvēlne, kura piedāvā Jums dažādas opcijas, kā dalīties ar 

jaunradīto GIF. Izmantojot pogu “Share” ir iespējams dalīties ar attēlu sociālos tīklos 

(twitter, facebook, instagram utt) vai arī nokopēt saiti uz attēlu. Savukārt, lai 

lejuplādētu GIF, uz attēla jāklikšķina ar labo peles taustiņu, izvēloties opciju “Save 

image as”. 

 

16) Pēdējā uzdevuma daļa ir dalīties ar savu attēlu, publicējot to savos sociālajos 

tīklos, vai aizsūtot to kādam. Ja ir vēlme, var veidot grupas GIF izstādi kādā 

bezmaksas blogošanas platformā, piemēram, tumblr.com 
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SECINĀJUMI 

1) Veidojot animētos GIF attēlus audzēkņi attīsta sekojošas prasmes – fotografēt, 

analizēt vienkāršas kustības atveidi īsās fotogrāfiju sekvencēs, radīt uzmanību 

piesaistošus attēlus, kā arī pielietot tos digitālajā komunikācijā 

2) Pārsvarā jaunieši ir redzējuši vai arī diezgan bieži izmanto citu veidotos GIF 

komunikācijā sociālajos tīklos, taču retais tos ir taisījis pats. Tāpēc viņi pieiet 

šim uzdevumam ar aizrautību 

3) Īpaši svarīgi nodrošināt foto statīvu, lai attēlu sekvence veidotos plūstoša, 

neraustītos 

4) Vislabāk šo lietu izmēģināt vairāk kā vienu reizi, jo tad spēja analizēt kustību 

un veidot attēlu sekvences attīstās vairāk 

5) Neieteiktu šo uzdevumu jauniešiem zem 12 gadiem, tāpēc, ka šajā vecumā vēl 

nebūtu labi izmantot sociālos tīklus. Vēlams tos iepazīt ne ātrāk kā 12 gados 
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Izmantotās literatūras saraksts 

Video par attēla kustināšanu pirms kino 

 

Video par Edvarda Maibridža (Muybridge) vēsturiskiem eksperimentiem ar 

fotogrāfiju un kustību: https://www.youtube.com/watch?v=aG5erS2GNG0 

 

Video par pirmskino iekārtām (precinema): 

https://www.youtube.com/watch?v=r4B3FHHt_k8 

 

GIF formāta vēsture/vieta šodien 

 

Īsā gif vēsture multenes formā: 

https://vimeo.com/57391222 

 

Gif un biznesa/komercijas pasaule: 

https://www.youtube.com/watch?v=pzC40p-6Tc8 

 

Sinemagrāfi: 

 

http://cinemagraphs.com/travel/ 

 

Raksts par gifiem un sinemagrāfiem ar daudz attēliem un pāris video: 

 

http://www.makeuseof.com/tag/gifs-language-internet-history-culture-art-future/ 

 

Daži GIF veidojoši laikmetīgie mākslinieki 

 

Mutant gifs:  

 

http://www.huffingtonpost.com/entry/brandon-muir-

gifs_us_564243a1e4b0307f2caf3bc2 

 

30 mākslinieku liste:  

 

https://creativemarket.com/blog/the-30-best-animated-gif-artists-on-the-web 

 

GIF noveles ko veido amerikāņu autors Deniss Kūpers (Deniss Cooper), kaut kas 

diezgan populārs: 

 

http://www.kiddiepunk.com/zacs_haunted_house.htm 

 

Manis (V. Ekstas) veidotā gif izstāde: 

 

http://www.anmgallery.com/snakes-and-ladders/ 
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