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Īss darba satura apraksts 

Mans darbs iecerēts kā ilustrācijas – miniatūras latviešu 
dzejnieka J. Raiņa lugai/pasakai ″Zelta zirgs″. Veidoju ciļņus, 
izmantojot plastilīnu. Ja nebūtu valstī šīs ārkārtas situācijas, 
tad darbs tiktu veidots mākslas skolā. Kad tiktu pabeigti 
ciļņi, tad gatavotu ģipša negatīvus un pēc tam veidotu ciļņu 
atspiedumus papīrmasā, kurus krāsotu.



Tēmas izvēle 

Jau no 7. klases sākuma man bija ideja par noslēguma darbu 
veidošanā. vēlējos šādu darbu izstrādāt, jo gribēju pasaku 
attēlot ciļņos. Ideja par ciļņiem radās jau 6. klasē un 7. 
klases sākumā ar skolotāju vienojos par noslēguma darba 
tēmu. Es izvēlējos veidot ciļņus, un attēlot tajos dzejnieka 
J. Raiņa lugu/pasaku ″Zelta zirgs″, jo man šis literārais darbs 
ļoti patīk.



Darba ideja 

Es veidošu ciļņus kā ilustrācijas, jo tas man liekas interesanti 
un radoši, tie ir kā telpiskas gleznas, kurām ir gan forma, 
gan krāsa. Man šī ideja pašai ļoti patīk.



Tēmas izpēte 

Ierosmi, guvu, noskatoties Reiņa Kalnaeļļa un Valenta 
Askinisa veidoto animācijas filmu ″Zelta zirgs″.



Darba procesa apraksts

Sākumā uzzīmēju skices, un pēc tam sāku veidot ciļņus 
plastilīnā. Ja nebūtu šī situācija, tad vēl būtu izgatavoti 
ģipša negatīvi un pēc tam ciļņu atspiedumi papīrmasā. Tad 
uztaisīju prezentāciju, par noslēguma darbu.



Materiāli

Finiera plāksnes, plastilīns, ģipsis, papīrs, PVA līme, 
smērviela ģipša negatīviem, guaša krāsas.



Izmēri 

Finiera  plāksnes – 25x25 cm

Veidojamā darba izmērs – 20x20x3cm



Secinājumi 

Manuprāt, man izdevās labi uzveidot ciļņus un kopumā esmu 
apmierināta ar savu darbu. 



Darba izpētes avoti

Pirms sāku darbu veidot, noskatījos Reiņa Kalnaeļļa un 
Valenta Askinisa animācijas filmu “Zelta Zirgs (filmu biju jau 
redzējusi 2014. gadā ) un izlasīju latviešu dzejnieka  J. Raiņa 
lugu ″Zelta zirgs″.

https://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=211&q=ze
lta%20zirgs#2473023

https://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx%3Fr=211&q=zelta%2520zirgs


1. Vecais večuks, kurš Antiņam deva zirgus



2. Pils 



3. Antiņš ar zirgu jāj stikla kalnā



4. Stikla kalns, kur guļ princese



5. Antiņš ar princesi pie stikla kalna



PALDIES PAR UZMANĪBU! 


