
Magnētiskās mākslas darbu puzles –  

vizuālās mākslas kabinetā lietojams, Ilzes Brokas izveidots,   

mācību materiāls 

 individuālā darba uzlabošanai visās klasēs, 

 bet īpaši darbā ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

 

Materiāls – metāliska sienas planšete A0 izmērā;  

                   - 8 izcilu pasaules mākslas darbu reprodukciju magnētiska materiāla dažādu formu 

gabaliņos grieztas puzles; 

                   - 8 ielaminētas šo mākslas darbu kartiņas kopā ar darba autora vārdu, darba 

nosaukumu un darba radīšanas laiku; 

                   - planšetes aizsargvirsma, apdrukāta ar latviešu gleznotāju dažādu žanru darbiem, 

kurus esam ar daļu skolēniem redzējuši  mākslas izstādēs. 

 

 

Metāliskā sienas planšete A0 ar dekoratīvu “vāku” uz kurā redzamas latviešu mākslinieku 

gleznu reprodukcijas ( S.Vanadziņa, L,Baklāne, K.L.Avotiņa). 

 



 

Šobrīd izgatavotās 8 pasaules šedevru puzles A3 izmērā ( P.Pikaso, G.Klimts, M.K.Ešers, V.van 

Gogs, S.Dalī, 17.gs.Nīdrelandes klusā daba ). 

 

Ielaminētās kartītes ar uzrakstu apakšā. 

 

Mērķi –  

- dažādot mācību darba metodes, ienesot spēles elementus mācību darbā; 

- attīstīt skolēna koncentrēšanās spējas; 

- attīstīt uzmanības noturību, pacietību; 

- attīstīt skolēna loģisko domāšanu; 

- attīstīt skolēna vizuālās uztveres spējas  - krāsu redzi, līniju ritmu – grafisko 

redzi,  ģeometrisko formu redzi; 



- netieši attīstīt roku precīzu koordināciju; 

- netieši iemācīt un nostiprināt tēlotājmākslas veidus (glezniecība, grafika); 

- netieši iemācīt un atkārtot tēlotājmākslas žanrus – klusā daba, pilsētas, lauku un 

jūras ainava, portrets, sadzīves žanrs ( figurālā glezniecība) 

- iepazīstināt skolēnu ar izciliem mākslas darbiem, to autoriem, darba rašanās 

laiku. 

 

Uzdevumi –  

- dažādu grūtības pakāpju pužļu salikšana, sākumā skolotāja piedāvātā kārtībā 

sākot no vieglākās, pēc tam pakāpeniski kāpinot grūtības pakāpi -  sākumā 

lielāku gabalu puzles ar vienkāršāku zīmējumu vai spilgtāku krāsu gammu, 

turpinājumā mazāku formu gabaliņu puzles ar tuvāku krāsu gammu un/vai 

sarežģītāku grafisko zīmējumu; 

- nosaukt izvēlētā mākslas darba veidu ( glezna vai grafika), 

- nosaukt mākslas darba žanru, spriežot pēc attēlotā satura ( klusā daba, ainava – 

pilsētas, lauku vai jūras, portrets, sadzīves žanrs (figurālā glezniecība) 

- sākot darbu, izlasīt autora vārdu un darba nosaukumu un darba tapšanas laiku, 

to censties atcerēties pēc darba pabeigšanas. 

- Ja mākslas darba žanri jau ir apgūti, var atļaut skolēnam izvēlēties saliekamo 

puzli nosaucot vēlamo žanru pašam, vai, vieglāk, ja to nosauc skolotājs, bet 

bērns izvēlas atbilstošo mākslas darbu. 

 

Pielietojums –  

Šis materiāls ir pielietojams individuāli to piemērojot izglītojamā skolēna spēju līmenim un 

pakāpeniski spēles formā kāpinot grūtības pakāpi, kuru šajā gadījumā “neuzspiež” skolotājs, 

bet lūdz pats bērns aizraujoties ar šo procesu, un pat tad, ja saliekamā puzle prasa ilgāku 

laiku, skolēns ir gatavs nākošajam uzdevumam. Tomēr nevajadzētu pārāk aizrauties ar 

vairāku pužļu salikšanu vienā dienā, jo process ir garīga piepūle un aktīvs darbs, kas skolēnu 

gandarī, bet , darbojoties pārāk ilgi, nedaudz nogurdina. 

Sākumā skolotājs  pazīstot bērnu piedāvā saliekamo mākslas darbu sākot no vieglākā, pēc 

tam pakāpeniski kāpinot grūtības pakāpi -  sākumā lielāku gabalu puzles ar vienkāršāku 

zīmējumu vai spilgtāku krāsu gammu, turpinājumā mazāku formu gabaliņu puzles ar tuvāku 

krāsu gammu un/vai sarežģītāku grafisko zīmējumu. Sākumā noteikti izmantojam ielaminēto 

mākslas darba kartīti, kurā paskatīties kopskatu un izlasīt nosaukumu un autoru, taču vēlāk 

trenētākiem bērniem kopskata kartīti virs neizmanto, tā paaugstinot grūtības pakāpi un 

dodot iespēju sevi izaicināt. 

Izvēloties saliekamo darbu skolotājs lūdz izlasīt darba autoru un nosaukumu, jautā par 

redzamā darba saturu un nosauc žanra nosaukumu, paskaidrojot, kāpēc to tā sauc. Darbu 

pabeidzot, lūdzu skolēnu atcerēties, šo informāciju. 

Ja skolēnam rodas kāda “aizķeršanās”, jāpievērš uzmanība līdzīgiem krāsu toņiem, līniju 

ritmiem un virzieniem, laukumu formām un to novietojumam. 



Ja stundā ir pietrūcis laika, metāliskajai darba virsmai aizliek priekšā elastīgu ar citiem 

mākslas darbiem (latviešu) apdrukātu “vāku”, lai darbu varētu turpināt nākošajā tikšanās 

reizē, un klasē radot patīkamu vidi ikdienā raugoties uz mākslas darbiem un, iespējams, 

iedvesmojoties no tiem. 

 

 2.kl. 

  



       

 

  8.kl. 

Mācību materiālu izgatavoja Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra vizuālās mākslas 

skolotāja Ilze Broka 



 

 

 


