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Ievadam.
Mans uzdevums īsumā sniegt iesacejiem zīmēšanā vienu otru 

taktisku aizrādījumu, novērojumu, vienkāršākos paraugus un techniskos
/paņēmienus dažādu priekšmetu un dzīvnieku zīmēšanā, kurus katram ie- 

/spējams piesavināties un izlietot gan audzināšanai mājās, gan zīmēšanasI stundās skolā, kā ari i l u s t r ē j o t  savu stāstu apkārtnes mācības, latvju 
{ valodas, vēstures un citu priekšmetu pasniegšanā.

Ilustrēšanai liela nozīme, jo mūsu valoda ik brīdi saistīta ar formu, 
ar krāsu, ko bērns izprot un uzņem daudz labāk un dzīvāk ar zīmuli, 
krītu un krāsām. Lai pie mūsu trūcīgiem mācības līdzekļiem prastu iz
mantot to, kas mums vienmēr pie rokas, — melna tāpele, balts krīts, — 
nāku ar šo grāmatiņu palīgā kolēģiem — audzinātājiem. Ceru, ka šī 
grāmatiņa ierosinās ka skolotājus, tā skolēnus pēc iespējas izlietot zīmē
šanu kā palīglīdzekli visos skolas darbos.

Šim nolūkam esmu izlietojis dažādas grāmatas: Van Dyck’a, 
Augsburga, Ivanova, Baumgarta, Šarelmana un citas, bet galvenām kār
tām savus novērojumus un piedzīvojumus darbā. v

Grāmatiņa domāta mājmācībai, audzinātājiem pirmskolā un pamat
skolas pirmajās klasēs, kas zīmē tikai pēc a t m i ņ a s.

Apstāklis, ka nepilnā gada laikā grāmatiņas pirmais izdevums jau 
izgājis tautā, deva man pārliecību, ka vajadzība pēc šāda veida grāma
tas ir bijusi liela.

Daži kolēģi un vecāki izteica vēlēšanos, lai dzīvnieku un cilvēku 
attēli būtu novesti līdz lielākai realitatei, jo attīstītākie bērni neapmieri
noties ar pirmā izdevumā ievietotiem vienkāršākiem zīmējumiem un pa
ņēmieniem.

Šinī izdevumā esmu centies ievērot minētos kolēģu aizrādījumus, 
ievietodams starptabeles.

Otra neatlaidīga vēlēšanās no kolēģu puses ir: izdot grāmatiņu, 
kurā būtu noskaidrota priekšmetu zīmēšana no dabas, pielietojot gaismu, 
ēnu un perspektivi.

Šo vēlēšanos centīšos izpildīt grāmatiņas II. daļā. kura atrodas sa
gatavošanā.

2 . izdevumam.

J. S.

> t*



Vispārēji metodiski 1111 techniski 
aizrādījumi.

Zīmēt bcrns sāk  ļoti agri, kad viņš tikko sāc is  runāt un saprast  sa v u  
apkārtni, tamdēļ ši tieksme n av  atstā jam a n ovārtā , bet izkopjama līdz ar 
vārd u  un rakstu valodu. B ē rn s  jāradina izteikties ar zīmējuma palīdzību 
tikpat veikli un viegli, kā ar  va lodas  palīdzību, kas nebūt n av  tik grūti 
sasniedzam s, ja  zīmēšanai p iegriež jau 110 sākum a va jad zīgo  vērību un 
uzskata  to kā grafisku domu izteicēju.

Vispirm s īsum ā v a ja g a  noskaidrot dažus jautājumus, kas attiecas 
uz bērna zīmējumu vispāri (kas ir bērna zīmējums, kā zīmē bērni, kā s k a 
tīties uz bērna zīmējumu, ko prasīt no bērna zīmējuma un t. t.), kas mums 
dos jēdzienu, kādam  jābfit- skolotāja zīmējumam pie ilustrēšanas, lai 
bērns viņu labāk saprastu.

Pēc  manām domām, kad m ājm ācība un pirmskola vēl nestāv  s a v a  
uzdevum a augstumos, z īm ēšana viņas tiešākā nozimp v a r  sākties  tikai 
III. un pa daļai ari II. pam atskolas klasē, kad jau radusies zināma vin- 
grība un prakse  rīkoties ar  zīmuli un spalvu . I. un pa daļai ari pam at
sko las  II. klasē, pirmskolu neizslēdzot, zīmēšanu vēl nem az nevajadzētu 
šķirt no latv ju  valodas  un apkārtnes m ācības stundām. Z īm ēšan a viņas 
tiešākā nozīmē saistīta ar  uzvietošanu, kompoziciju, techniskiem paņē
mieniem un daiļuma izpratnes likumiem, pec kuriem bērns šinī vecu m ā 
vēl nejūt ne m azāko vajadzību. Uzspiest minēto —  nozīmē interesi no
kaut, bet skolotājam  jācen šas  katrā  lieta interesi modināt tin ari uzturēt.

T ikai ar  nepiespiestu pieķeršanos darbam  ir iespējam s sniegt bēr
nam vispusīgus dziļus iespaidus. Tikai ar  prieku darīts darbs dos ap 
mierinošus panākumus.

B ē rn a  zīmējums nav mēģinājums daiļumu attēlot. T ā  ir viņa v a 
loda, priecīgs stāsts  par sevi. par apkārtni. Dažreiz  viņš tiek papildināts 
a r  vārdiem, jo bērns va irā k  redz s a v ā  zīmējumā, nekā skolotā js ;  bērns . 
rada, ka viņš ar  m az līdzekļiem daudz izteicis s a v ā  zīmējumā, k a v ^ ’’" “' 1'' 
jā ce n ša s  saprast. V iņa stāsts  a r  zīmuli vēl neskaidrs, cliao.Ua’sp Kaķ 
la ja  uzdevum s ar  laiku viņu izvest  no šī cliaosa.

Mūsu estētiskais redzes v iedoklis  bērnam s ’ 
tas krāsas ,,  dažādi oriģineli detaļi, un s k o l o t ā j ' 
uzspiest viņam savu  estētisko mērogu, varbūj 7 
estētiskām  parādībām, padarot m odrīgāku v : >

Skolotājam , aplūkojot bērna fantaziju, ’ 
no viņa redzes s tāvokļa , „ ja  netapsit kā b' î1 
nāksit“ , —  jūs nesapratīsities. V a irā k  c e i 'T  
Bērnam  vēl nav pareizas un nepareizas fc*!11 
darbu, kālab ari skolotājs to nedrīkst d arīJ' ls 
līnijām viņš dod to pilnīgāko un sasniedz atr‘ 
prāts un kritika mums nekad nedos to baudL:;
Ar neatzinīgu kritiku mēs vara m  viņam  tikai 
paļaušanos uz sav iem  spēkiem, tamdēļ p irm ai ' '0"
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A t r a s t  k a t r ā  b ē r n a  z ī m ē j u m ā  k a u t  k o  1 a b u. Neatzi
nīgu kritika pat lielam laupa patiku strādāt, kur nu vēl mazam. Ja ,  bet 
kā tad bez kritikas? Ņemsim šādu piemēru: Jaunsudrabiņš savai „B a l
tai grāmatai“ uzzīmējis uz vāka māju ar diviem galiem, ar abām itkā 
reizē redzamām gala sienām. T ā  zīmē bērni. Kā tur lai atrod ko labu 
un slavējam u? Bet sakiet, vai mājai nav divi ga li?  Pareizi, katrai mājai 
divi gali. Uzzīmēts pavisam labi. Bet, draudziņ, paskaties pa logu uz 
to māju, kas dārzā, vai abus galus var  redzēt uzreiz? Nē. Nu, lūk, mā
jai var  redzēt tikai vienu galu. Vai, teiksim, skolēns uzzīmējis cilvēku 
profilā, un uzzīmējis abas acis. Atkal tas pats. Pareizi, cilvēkam ir di
vas  acis, bet abas uzreiz nevar redzēt, ja no sāniem skatās. Palūkojies 
no sāniem uz savu kaimiņu; tikai vienu aci var  redzēt.

T ā  jau ari kritika, bet ne iznīcinoša. Otrreiz viņš nekad vairs ne- 
uzzīrnēs māju, kurai abi gali redzami, vai cilvēku profilā ar abām acīm.

Citreiz mājai nebūs neviena loga, vai durvju: varbūt, trūks pat 
skursteņa. Atkal jāprot pieiet. Māja laba, bet kur cilvēki iekšā tiks? 
K ā viņi redzēs pusdienās putru ēst, kur dūmi paliks, kad vārīs putru? 
Lūk, biji aizmirsis durvis, logus vai skursteni uzzīmēt. Aizmirst var šo 
un to kurš katrs no mums.

Otrs būs uzzīmējis visu pareizi, trešais varbūt nekā.
Ne par velti Leonardo da Vinči sadala visus cilvēkus trijās katego

rijās: pirmie, kas visu paši redz, otrie, kas redz tikai tad, kad viņiem pa
rāda, un trešie, kas neredzot, kad ari viņiem rādot. Skolotāja uzdevums 
nākt visiem viņiem palīgā — vieniem vairāk, otriem mazāk.

No sacītā redzam, ka b ē r n s n o s ā k u m a  z ī m ē t ā, k ā 
v i ņ š  z i n a, u n m a z ā k  k ā  r e d  z. Viņš zin, ka cilvēkam divas 
acis, mājai divi gali, un tā ari uzzīmē. Vēl viens piemērs. Skolēns uz
zīmē uz tāfeles puķu podu. Viss labi. T e  pāris rokas paceļas — vēl esot 
aizmirsts. K as?  Puķu podam dibenā esot mazs caurumiņš, lai liekais 
ūdens notecētu; tas neesot uzzīmēts. Viņš to parāda ar mazu svītriņu. 
Par  to šinī reizē nebija runa, vai redzēt viņu var, vai nē, bet skolēns zi
nāja, ka puķu podam ir caurums, un tas tika uzzīmēts. Tamdēļ, pirms 
sākt zīmēt, kaut, piem., Poruka „M azs kaķīt’s, mazs zaķīt's“ , jānoskaidro, 

’ isi zinātu, ar ko atšķiras kaķītis no zaķīša. Vienam garas ausis, īsa 
"m īsas ausis, gara ļipa.

. ~ ~ -- jarno priekšmetu lai dod skaidru un noteiktu 
priekšmetu. Ja  atmiņa liedzas to darīt, lai nāk

vest skolēnam ar sarunām, anekdotēm, pasa- 
par atsevišķu priekšmetu, ka zīmēšana tik- 
,iešana, svilpošana, ko skolotājs pie gadījuma 
uz tāfeles pierāda.

ļpjumiem saka. ka viņi to un to neprot uzzī
ts pārliecināt, vai viņa paraugi bijusi sare- 
zīmējumam, to pēc iepazīšanas ar bērna 

^ par ko —  tālāk.
*W ?  Skolotāji vienmēr aizbildinās, ka viņiem 

Tā ir tāda mazdūšība. Nav neviena tada cil- 
cik zīmēt, spēlēt, dejot. Viens, protams, dara
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to labak par otru, un pic zināmas piespiešanas katrs panāks lielākās vai 
mazakas sekmes.

Ja  skolotājs ne visai labi prot zīmēt, tad viņa zīmējums pēc saviem 
techniskiem paņēmieniem un primitivitates stāv tuvu bērna zīmējumam, 
un ta viens otru labak saprot.

B ē r n a  z i m  ē j u m s  i r  v i e n k ā r š s, viņš ar maz līdzekļiem 
izteicis daudz, k a m d ē ļ  a r i  s k o l o t ā j a  z ī m ē j u m a m  j ā b ū t 
v i e n k a r š am. Ja  skolotājs labi, bet sarežģīti uzzīmēs, tad skolēni at
teiksies zīmēt, jo starpība stari) viņa un skolotāja zīmējumiem būs liela.

Skolotājam nav sevišķi ko baidīties no zīmēšanas, jo skolēnu pra
sības šinī vecumā nav lielas. Saprotams, no sākuma vajaga pašam iz
mēģināt, pirms ķerties pie zīmēšanas uz tāfeles skolēnu priekšā, pretējā 
gadījumā var nonākt nepatīkamā stāvoklī: kad skolotājs zīmē ziloni, bet 
skolēni priecājas, ka viņš uzzīmējis cūku.

Vienmēr jau skolotājam ari nebūs jāzīmē, jo pa lielākai daļai katrā 
kiasē atrodas tādi skolēni, kas vienu otru priekšmetu vai dzīvnieku uz
zīmēs vēl labāk, nekā skolotājs. Saprotams, ka jābūt ari pašam gata
vam zīmēt, ja tas izrādās vajadzīgs.

Vispirms, tā tad centies z ī m ē t  v i e n k ā r š i ,  otrkārt, no sā
kuma i z v ē l ē t i e s  p r i e k š  m e t us  un lietas, k a s  s a i s t ā s  a r  
a p a ļ u (ovalveidīgu, olveidīgu) p a m a t f o r  m u. Van Dyck’s iesāk zī
mēšanu ar taisnu līniju, kas nav izdevīgi. Novērojiet mazu bērnu, kad 
viņam rokās zīmulis vai krīts, un jūs neredzēsit viņa zīmējumā nevienas 
taisnas līnijas. Visas viņas nosvērsies uz ovālu, ovalveidīgu līku līniju 
pusi. Taisnu līniju daudz grūtāki uzzīmēt, nekā lokveidīgu. Tamdēļ, 
ievērojot šo parasto bērna tieksmi uz aploces veidīgām līnijām, zīmēt 
jāsāk ari ar šo pamatformu, kas vēl viena ziņā labi, ka izslēdz no paša 
sākuma jau katru līnijala lietošanu.

Novērojot maza bērna zīmējumu, redzēsit, ka šīs līkās līnijas sā
kumā nedod lieka tāda, kas dotu iespēju uzskatīt uzzīmēto par kaut kādu 
noteiktu priekšmetu. Vienreiz viņam tadi pat līkumi būs suns, otrreiz 
rati. Viņš tos „krista“ pēc savas patreizējās iedomas. Viņš grib kaut 
ko uzzīmēt, bet roka neklausa. Skolotājs nu palīdz no šī chaosa izveidot 
pēc patikas suni vai ratus. To vislabāk no sākuma var panākt, ja parāda 
skolēnam, kā vienkāršām līnijām un elementiem zīmē putnus, kaķi, suni 
un t. t. Viņi mīl pakaļdarīt. (Sk. stārķi tab. I.)

Ja  vienu otru reiz viņiem izdodas uzzīmēt vai nu putnu, zaķi vai 
zirgu, tad dien no dienas viņi top uzmanīgāki pie priekšmetu „kristīša
nas“ , t. i. sāk paši kritiskāk skatīties uz savu zīmējumu, meklē un cenšas 
uzzīmēt un atrast līdzību ar to priekšmetu, kuru gribēja uzzīmēt.

Tas periods velkas tik ilgi, kamēr roka sāk pierast. Pēc tam griba 
jau sāk vest viņa roku un palīgā nāk novērojumi un mēģinājumi. Šinī 
laikmetā zīmēšana notiek tikai p ē c  a t  m i ņ a s : vingrinot bērnā spēju 
izteikt zīmējumā to, ko iepriekš novērojis. Zīmēšana pēc atmiņas uz
vedina uz lietu novērošanu dabā. Piemēram, mēs zīmējam klasē ar ko
pējiem spēkiem automobili. Auto jau gandrīz gatavs, bet jūtam, ka vēl 
kaut kā trūkst, un viena otra daļa gluži ne tāda. Te aiz loga uz ielas ie- 
n cas auto. Viens moments — un visi mēs esam pie loga.



Pamatskolas 11. klasē šad un tad nepieciešami ziinēt dažādus priekš
metus pēc novērojumu iespaida. Skolotājs ienes klasē kādu nevisai svešu 
priekšmetu. Tiek vesta maza saruna par šo priekšmetu, pats priekšmets 
aplūkots no visām pusēm un pee apstiprinošas atbildes uz jautājumiem, 
vai visi redzējuši, priekšmets tiek noslēpts, kam seko uzaicinājums šo 
priekšmetu uzzīmēt. Kaut gan visi teicas priekšmetu redzējuši, zīmējot 
izrādās, ka viens otrs šo un to nav ievērojis. Tiek lūgts skolotājs vēl 
„drusciņ“ parādīt. Skolotājs parāda priekšmetu no jauna, un nu katrs 
cenšas uztvert to, ko agrāk nebija ievērojis. Variet ari dažreiz stundas 
beigās pateikt, ka nākamā stundā zīmēsim ugunsdzēsēju torni, kādu koku, 
vai māju, kas atrodas ne tāļu no skolas, lai katrs, uz māju iedams un uz 
skolu nākdams, to labi apskata. Šādus priekšmetus zīmēt pēc iespējas 
lielus un katru uz savas, lapas puses. Šāda veida zīmēšanu pēc novēro
jumu iespaida var uzskatīt kā lēnu pāreju no zīmēšanas pēc atmiņas uz 
zīmēšanu no dabas. Nemācīties nedz no Rozentala, nedz Purvīša, bet no 
viņu skolotājiem — dabas.



Zīmējama viela un stundas gaita.
Ka jau augšā minēju, pirmajā pakāpē zīmēšana notiek tikai pēc at

miņas uz iepriekšēju novērojumu pamata. Taisni zīmēšana pēc atmiņas 
II' k visvairak koncentrēt uzmanību un atgriezties domās pie pieredzēju
miem un novērojumiem. Cik vāji novērotāji mēs esam, to pierāda vien
kāršs piemērs. Ja  mums liktu uzzīmēt katram savu durvju rokturi, kuru 
im-s neskaitāmas reizes esam turējuši savā rokā, tad lielākā daļa no 
mums to neuzzīmētu ne tamdēļ, ka esam vāji zīmētāji, nē — mēs esam 

■ i.ii novērotāji. Mušu redzes atmiņa strādā ļoti neapmierinoši. Kāds 
pedagogs saka, ka „to, ko mēs neprotam uzzīmēt, to mēs skaidri nezi
nām". Ievērojot augšā teikto, pie vielas izvēles jāņem vērā tas. ko bērni 
vislabāk novērojuši un no kā guvuši visspēcīgākos iespaidus. Vislabāk 
novērojuši, protams, to, kas viņus visvairāk interesē. Bērnu interesi vis
vairāk saista k u s t o š i ,  k r ā s a i n i  un l i e l i  priekšmeti.

Darbu klasē vajaga tā nostādīt, lai pats sižets bērniem būtu intere
sants, lai darbs ierosinātu un dotu barību bērna fantazijai, 1111 lai katrs 
varētu darbā ienest daļu no sevis, kur parādītos radošais elements.

Nerunāt, neuztiept to, ko bērns vēl nav redzējis, bet ļaut viņam 
brīvi stāstīt. Viņš stāstīs tikai par to, ko redzējis. Sarunā vienam otram 
nāk atmiņā gadījums, ko pievieno tematam.

Protams, garumā vilkt šīs sarunas nedrīkst. Kā visur, tā ari zīmē
šanā krīt svarā skolotāja personība 1111 prašana a p s t a t i e s  l a i k ā ,  
i n t e r e s e s  k u l  m i 11 a c i j a s p u 11 k t ā. „Kas pāri par to, tas ir 
110 ļauna“ . Bieži vien, ja skolotājs neprot laikā apstāties, skolēni paši no
beidz sarunu ar jautājumu: Lūdzu, ko mēs zīmēsim? Saruna tiek pava
dīta un saistīta ar zīmēšanu uz tāfeles. Šeit 1111 visāda ziņā jāievēro 1111 
jāuzklausa skolēnu padomi 1111 aizrādījumi. Katrs 110 viņiem būs kaut ko 
redzējis un novērojis. Gandrīz katram būs ko teikt, 1111 skolotājs zīmē
jumu, tā teikt, -„iznes uz skolēnu pleciem“ .

Skolotājs, skolēnu aizrādījumus ievērodams, padarīs viņus drošus, 
uzņēmīgus 1111 modinās viņos dziņu parādīt ari savu prašanu 1111 spējas.

Katrā stundā jāsniedz kas jauns. Skolēnam jaiegūst vai nu jauna 
drosme, — veiksme vērošanā, vai attēlošanā.

Starp citu gribētos aizrādīt, ka, lai novērstu blakus iespaidus, pirms 
sarunas sākuma jāliek skolēniem aizvērt burtnīcas 1111 nolikt zīmuļus. 
Ķerties pie zīmuļiem tikai uz skolotāja uzaicinājumu 1111 visiem uzreiz. 
Šis niecīgais apstāklis bieži vien krīt svarā: sekmē darbu 1111 rada zināmu 
kartību 1111 kopēju interesi uz darbu; visi ķeras pie zīmuļiem 1111 sāk dar
boties ar tādu sparu, kā pie celmu laušanas. Bieži vien, sevišķi sākumā, 
i/rādās, ka „gars gan labprātīgs, bet miesa vāja“ . Iznāk daudz 1111 dažā
d a s  nepareizības. Viens otrs zīmulis apstājas kustēties. Te nu jārūpē- 
i . i s , lai „jauno mākslinieku“ spars neatslābst: jāatrod viņu uzmetumos 
kaut kas labs 1111 apmierinošs. Nav jāaizmirst, ka ne  z ī m ē j u m s



- -

i e s ā k u m ā  t i k  d a u d z 11 o s v a  r a, k ā  r a d ī š a n a s  i i r o -  
c e s s.

Tad vēl jāiegaumē vielas izvēlē un klases darba, ka bērni mīl visu 
jautru. Jūsu sarunai, jūsu darbam vajaga būt priekā pilniem. Īsts, tīrs 
piieks un jautrība nekad nebūs par kavēkli klasē. Vairāk prieka, vairāk 
smaidošu seju, priecīgu kustību! Arējās kustības rada ari domu lokanību. 
„Ne tas ir nopietns, kas ar rotaļām nodarbojas nopietni, bet tas, kas no
pietnas lietas izved rotaļādamies.“

' V



Pr aktiskie uzdevumi un viņu atrisinašana 
sakarā ar tabelēm.

Par klātpieliktām zīmējumu tabelēm gribu dot zīmēšanas pasnie- 
dzējicm dažus aizrādījumus. Vispirms, n e u z s k a t ī t  zīmējumus ininē- 
i is tabelēs kā p a r a u g  u s, k u r i  b u t u  k o p ē j  a m i. Vienīgais, 
ko varētu izmantot, būtu vienkāršākie zīmēšanas paņēmieni, ka zīmēt 

ienu otru priekšmetu.

Sakārtojot tabeles, nevarēju gluži pieturēties pie principa: no vie
glākā uz grūtāko. Šis princips saraibinātu tabeles un padarītu ļoti da
žādu katras atsevišķas tabeles saturu, kādēļ tad ari skolotājam nāktos 
diezgan grūti orientēties, ja būtu jāuzmeklē vajadzīgais dzīvnieka vai 
putna eksemplārs. Tabeles tamdēļ sakārtoju pēc apkārtnes kopības, vie
glākās orientēšanās dēļ, piem.: mājas putni, mājas lopi, meža putni, meža 
zvēri, svešu zemju putni un zvēri, augļi, ziediņi, tauriņi un t. t. Vieglākos 
priekšmetus pēc izveduma paņēmieniem esmu centies uzvietot tabeles 
augšdaļā. Domāju, ka skolotājam nenāksies grūti atšķirt vieglākos no 
grūtāk izvedamiem, ja viņš pats būs izmēģinājis tos zīmēt, kas visādā 
ziņā jādara, jo „ar acīm vien amatu neiemācīsies“ .

Stingri noteikt kārtību, pie kuras pieturēties, izvēloties zīmējamo 
vielu, nav iespējams, sevišķi pie maziem. Šeit jārēķinās ar katrreizē- 
jiem lietas un vietas apstākļiem. Katras stundas sākumā jānāk skolē
niem palīgā ar ierosinājumiem, lai izsargātu bērnus no tādiem priekšme
tiem, kas nav izdevīgi zīmēšanai, grūti veicami, sarežģīti. Šādi temata 
ierosinājumi ir zīmējamā priekšmeta iepriekšēja sagatavošana. Skolotā
jam nebūt nenākas grūti uzvirzīt, vai izvēlēties 110 sarunas ar skolēniem 
vēlamo priekšmetu-vielu. Sistēmas pamatā lai būtu: no sākuma zīmēt 
priekšmetus ar dominējošām apaļām formām, un pēc tam tikai pāriet uz 
daudzstūrainiem 1111 abu šo pamatformu savienojumiem.

Nepieciešami vēl, lai skolēni savus zīmējumus noklātu ar piemērotu 
krāsu vai zīmuli, bet lai neatstātu tikai kontūras vien, kā uz tabelēm pa
radīts. Zīmējumus pasniedzu kontūrās tamdēļ, lai būtu vieglāki saskatīt 
pakāpenisko izvedumu zīmējumā.

Radināt ari skolēnus pilnīgi bez iepriekšējām kontūrām zīmēt — ti- 
ai ar otiņas palīdzību, lietojot tinti, vai krāsu. (Sk. tab. 15.)

Tāpat ari radināt 110 paša sākuma pie dažādu izgreznojumu sastādī- 
:i nas 1111 zīmēšanas bordās, prievās, aplocēs un kvadrātos, izlietojot zī

mētos priekšmetus. Sākumā, protams, bērni iepazīstināmi ar tamlīdzī- 
un parādībām, griežot vērību uz tapetēm un viņu bordu. uz lakatu ma- 

l mi, galdautiem, šķīvjiem, krūzītēm, vāzēm un t. t. Aizrādīt, ka prievās 
ii'diņi 1111 figūras atkārtojas un saistās cits aiz cita garā rindā. (Sk. 

lab. 15.)
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1. 2 . un 3 . t a b c 1 c.

Putni: stārķis, vistas, gaili, cālīši.

Pirmo stundu pamatskolas I. klasē mēdz iesākt ar zīmēšanu pēc 
pašu skolēnu izvēles un ieskatiem, kas tam ziņā no svara, ka skolotājs 
var cik necik iepazīties un novērot, cik un ko katrs prot. Visu stundu 
nekad tada zīmēšana nevelkas un nevar vilkties. Viens ir visas savas 
zināšanas drīz vien jau izsmēlis, otram apnicis, trešam trūkst zīmuļa, ce
turtais vel nemaz nav sācis un ari nedomā to darīt.

Paceļas jau balsis, lai skolotājs viņiem kaut ko uzzīmētu.
— Ko?
Tiek nosauktas daudz un dažādas lietas, starp citām ari stārķis.
— Kas redzējis stārki?
— Kāds viņš izskatās?
— Garām sarkanām kājām un garu knābi.
Labi. Nosauciet vēl kādus putnus. —
— Vārna, zvirbulis un t. t. —
— Mājas putnus. —
— Vista, gailis, cālīši.
Pavasaros vistas dēj daudz olu . . .  Kad perēklis pilns, tad viņas . . .  

(perē cālīšus).
Ari stārķītis izšķīlies no olas.
Vistas olu jau pa gabalu var p a z īt . . .  (balta, apaļa).
Skolotājs uz tāfeles zīmē riņķi — aploci.
— Nu, tāda? —
Nē, nē, tāda garena. —
Skolotājs zīmē tīšām garu plakanu ovālu.
— Nē, tāda ar nav. —
— Nu kāda tad? —
Te sākas aprakstīšana: viens gals drusku tievāks, otrs resnāks un 

tad tāda apaļa. (Domāšana un salīdzināšana.)
Varbūt, kāds no jums var uzzīmēt uz tāfeles olu? Daudzi to var, 

un vesels bars saskrien ap tāfeli. Ir tikai divi krīta gabaliņi, un tie divi lai
mīgie ņemas zīmēt olu, protams, tik maziņu, kā kniepes galviņu.

— Gatavs? —
— Gatavs. —
Nu, apskatiet labi visi tās olas!
Mūsu vistām gan gluži tādas n a v . . .  (uzzīmētas ir mazas).
— Nu ja, vajaga lielākas uzzīmēt. Nu, lūk, tādas!
Tagad zīmēsim stārķīti.
Viņš ari izskatās apaļš kā ola.
Skolotājs zīmē olveidīgu riņķi (sk. tab. I. 1. zīin.).
Tagad tālāk! . . .  (garš kakls).
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— Tālāk! . . .  (apaļa maza galviņa).
— Labi — ko tālāk zīmēsim? —
— Garu, sarkanu knābi.
Ar sarkano krītu skolotājs uzzīmē knābi. Sākas prieks pie pirmās 

sarkanas līnijas. Trīskārtīgs jau viņš pie divām garām sarkanām kā
jām. Vel maza astīte, un stārķis gatavs. Te viens uztraukts pietrūkstas 
kajas un par visu klasi nokliedz:

— Kur acs? —
Ja, tiešām, stārķis bijis bez acs. Šis pats kliedzējs tiek uzaicināts 

„ielikt“ stārķim aci, ko viņš izdara un jūtas varoņdarbu padarījis. Viņš 
uzlicis to punktu, kas ir „pēdējais un vinnētais“ . Ar šo punktu sākas jau 
kritizēšana. Vēlāk, kad viens vai otrs no biedriem, vai skolotājs zīmē uz 
tāfeles, zīmējums tiek izpētīts uz vissīkāko, vai nav kaut kas aizmirsts, 
nepareizs.

' Stārķi uzzīmē uz papīra, un žēl noskatīties uz tādu, kuram nav vēl 
sarkana zīmuļa. Tālāk zīmējam stārķi, kas iet, tup, asti kņubina, čūsku 
ķer, lido un t. t.

Nākamo stundu iesākam ar mīklu: vīrs niķu niķiem, svārki stiķu 
stiķiem un t. t.

— Gailis! gailis! — Atcerēdamies, kā zīmējām stārķi, uzzīmējam 
gaili, vistu, cālīšus, uzmeklēdami starpību, ka vistai nav tik tievs un garš 
kakls, kājas un knābis, kā stārķim, ka gailim liela aste, sarkana sekste 
un bārda. Tālāk uzzīmējam, kā vista tup uz olām, kā gailis dzied, uzlē
cis uz sētas, kā gaiļi kaujas un t. t.

Ja  skolēni nevar uzzīmēt uz tāfeles vienu otru lietu, skolotājam tas 
jāparāda. No sākuma uzzīmēto uz tāfeles var atstāt nenodzēstu, bet ne- 
vajaga tomēr pie tā pieradināt. Vislabāk pēc apskatīšanas un apsprie
šanas, pirms sākt zīmēt uz papīra, zīmējumu nodzēst no tāfeles.

Nākamās stundās, kad zīmēsit māju, vai sudmalas, jums nāksies 
varbūt atgriezties vēl pie stārķiem (stārķu ligzda, bērnu barošana), vi
stām un gaiļiem, ko jau skolēni pratīs uzzīmēt. Pēc vairāk stundām, ku
rās būs zīmēti daudz citi priekšmeti, variet uzdot ilustrēt pasaciņu, kur 
atkārtošanai figurē jau pazīstami dzīvnieki vai priekšmeti. Piem., gailī
tis ar vistiņu iet uz mežu riekstot (gailīšam kurvītis knābī, vistiņai so
miņa kaklā pakārta). Mežā notiek nelaime: gailītis iesviež vistiņai riek
stu acī un t. t.

Pēc vairāk stundām atļaut bērniem zīmēt pēc pašu izvēles, neuz
dodot tematu, jo viņiem sakrājas dažādi iespaidi, kiifus bērni vēlas uz
zīmēt un parādīt skolotājam.

Kas attiecas uz krāsām, tad jau no pirmās dienas vēlams iegādā
ties krasaiņus krītiņus, vai zīmuļus.

4 . un 5 . t a b e 1 e.

Dažādi priekšmeti ar dominējošām apaļām formām: mēness, saule, 
pulkstenis, lietus sargs, lampa, brilles, cepures un t. t.

Šeit varētu sākt, piemēram, par mēnesi sekoši:



— Uzzīmējiet uz tāfeles mēnesi!
Tā. Gluži apaļš.
Bet — tāds viņš nav vienmēr . . .
—  Nē, dažreiz redz tikai pusi vien, pie kam reizēm viņam līkums 

uz vienu, reizēm uz otru pusi. —
Uzzīmēti mums tagad trīs mēneši. Šeit es atceros, kā mani vec- 

tevs mācīja mēneša griežus pazīt, ko pastāstu skolēniem. Proti, ja mē
ness gluži apaļš, tad tādu sauc par pilnu mēnesi, viņam netrūkst nevie
nas malas, ja mēnesim var ar labo roku ieķert līkumā, tad viņš dilstošs, 
ja  ar kreiso —  augošs. _ Skolotājs to demonstrē. Menešus no tāfeles no
dzēšam. Lai pārliecinātos, vai sapratuši un iegaumējuši, piesaucu vēl 
vienu skolēnu pie tāfeles un lieku uzzīmēt augošu, dilstošu un pilnu mē
nesi. Šim darbam pārējie seko ar lielu uzmanību. Kad viņu biedrs au
goša meneša vietā uzzīmē dilstošu, tad daudzi to tūliņ pamana un izteic 
savu  nepiekrišanu.

Runādami par mēnesi, nonākam pie jautājuma, kādā krāsā zīmēt 
mēnesi. Daži domā, ka mēness esot sarkans, daži — ka dzeltens.

Šo  jautājumu izšķiram ar balsošanu, kas viņiem ļoti patīk.
—  Kas domā, ka mēness ir sarkans, lai paceļ roku?
Saskaitam 13.
— Kuri domā, ka mēness dzeltens? —
Saskaitam 27 rokas. Dzirdu pat dažus strīdus un „aģitaciju“ : ja 

s:iule sarkana, tad mēness dzeltens. Ar balsu vairākumu nolemts — , ka 
mēness dzeltens. Saulei atliek sarkanā krāsa. Daži tomēr nepadodas 
„pilnas sapulces“ lēmumam un uzzīmē mēnesi sa rk an u . . .

T ā  kā kalendaros mēnesim tiek deguns un acis zīmēti, tad mēs ari 
tā uzzīmējam. Ejam pat vēl tāļāk, iezīmējam mēnesim pat pīpi mutē. 
Vienam redzu, ka mēnesim no pīpes šķīst dzirkstis, kas esot zvaigznes 
pie zilās debess. Pīpes dūmi — mākoņi.

Nākamā stundā zīmējam lietus sargu, lietaiņu dienu, varavīksni, 
pērkoņa negaisu un zibeņus. Varavīksne bieži vien tiek zīmēta trijās 
krāsās, kas nebūt nav uzskatāma kā kļūda. Viss tas, saprotams, saistās 
nostāstiem par augstiem kokiem, kuros zibeņi sper, Par priekšmetiem, 
kas pievelk zibeni un t. t.

6 . un 7. t a b e 1 c.

Dažādi koki, sēnes, gliemeži un zirnekļi.

P a r  kokiem iepriekšējā sarunā jānoskaidro, ka egle, piem., no tā
lienes izskatās kā baznīcas tornis ar smailu galotni. Bērni vienmēr egles 
tā zīmē, ka katra atsevišķa skujiņa redzama. .Jāpaskaidro, ka no tālienes 
skatoties nevar redzēt atsevišķas skujiņas. Tāpat bērzam, ozolam,.liepai 
un vītolam atsevišķas lapas nevar redzēt, ja no tālienes skatās. Sapro
tams, ka skolotājs, gribēdams parādīt, kā zīmē dažādus kokus, izvēlēsies 
tipiskākos, bet neņems apsi, alksni, gobu, vai kļavu.

J a  vienu otru koku prot zīmēt, tad var jau zīmēt veselu mežu no
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dažādiem kokiem ar visu, kas mežā: sēnēm, zaķiem, vāverītēm, putniem 
u. t. t. Kaut gan sēnes saistās ar mežu, tomēr var  likt zīmēt atsevišķas 
sēnes un sēņu sugas. Sevišķu prieku dara mušmires un barvikas. P ir 
mās ar savām  sarkanām cepurītēm un baltiem punktiņiem visu uzmanību 
griež uz sevi. Viens zēns man paskaidroja, ka tie baltie punktiņi esot 
„ģints“ . Ļauju pastāstīt vienam, otram gadījumus par sēņošanu, mušmi
rēm u. t. t. Atceros, ka maza meitenīte stāstīja aizraudamās, ka mušām 
ar krējumu un cukuru sagatavoto mušmiri apēdis mazais kaķītis un no
beidzies. Kaķīti ienesuši kaņepēs, bet otrā rītā viņš sveiks u n v e se ls  at
griezies pie namdurvīm. Kaņepes esot labas pret ģipti, ta māte teikusi.

Citreiz uzaiciniet uzzīmēt sēņu karu, kur mušmires ar barvikām 
karo. Aprunājaties, ka, lai varētu karā iet, va jaga  kāju. Paradiet, ka 
var kājas, kā var rokas piezīmēt. Esmu uzdevis ari zīmēt sēņu sapulci, 
kur sēnes spriež, ka labāki izsargāties no sēņotajiem. Iztēloju, ka viena 
l arvika stāv uz celma zem egles ar karogu roka, citas_— pārejās klau
sās, ga lvas pacēlušas. Komunistu laikā, atceros, uzzīmēja seni-aģitatoru 
ar sarkano karogu rokā. Šogad bija izdevība noverot, ka karogs bija 
nacionalās krāsās. —

Katru stundu, protams, nevajaga par sēnēm zīmēt, kamēr viss re
pertuārs izsmelts. P a  starpām kaut ko citu un pēc kāda laika atkal at
griezties pie sēnēm ar daudz maz komplicētāku temu par viņam.

8. t a b e 1 e.

Dažādi augļi, kas rudens sezonā sevišķi uz dienas kārtības.

Atceros, kādu stundu skolēni bija atnesuši klasē ozolu zīles. —  Lū- 
dzu> skolotāj, uzzīmēsim šodien ozolu zīles. —  Labi. —

Vispirms apskatījām, ka ozolu zīle sastāv no divām daļām. Zīlei 
ga lvā  tāda kā cepurīte, kā micīte. Uzzīmējām zīli gan cepurīte, gan bez 
lās. Nokrāsojām dzeltenu. Kokus jau bijām zīmējuši agrak, starp kū
tiem ari bija ozols. Mums nenācās ari grūti tagad_ to uzzīmēt. Aug 
ozols un pie zariem ārkārtīgi lielas zīles karajas. Zeni nāk uz skolu un 
lasa zīles zem ozola.

Zīles cepurīte mūs uzveda uz domām no zīles iztaisīt — uzzīmēt 
cilvēka galvu. Vajag tikai acis, muti un degunu iezīmēt. T ā  kā zīle bija 
jau dzeltena nokrāsota, tad iezīmējām viņai tādas šķības acis un mums 
i/.nāca dzeltenais ķīnietis. Daži bija ari to redzējuši. Aprunājamies, ka 
cilvēki ir dažādi: Mori —melni, ķīnieši — dzelteni — latvieši —  balti. 
Gundas galā redzēju dažiem ozolu uzzīmētu un pie zariem vesela rinda 
miešu, par ko mums prieks bija lielu lielais, ka uz mūsu ozoliem aug 

ķīnieši.
Nākamā stundā uzzīmējām vārpu, un divi cālēni raujas ap to. Par 

čiekuru un riekstiem runājot, neaizmirsām ari par vāverīti (tab. X.) u. t. t.

9. t a b c 1 e.

Suņu būda, sargu mājiņa, dzirnavas, aka, baznīca un t. t.

Par  katru atsevišķu priekšmetu, vai vairākiem kopā, vest sarunas,



viņus salīdzinot, uzmeklet starpību starp viņiem un. papildinot ar skolēnu 
stāstiem, tos uzzīmēt.

Piem., par suņa būdu un sarija mājiņu.
Uzzīmēsim šoreiz divus sargus: vienu, kas sargā māju (suns), otru

— valsts robežas (robežsargs — karavīrs). Ja  lietus līst, tad suns pa
slēpjas . . .  (savā majiņa). Tāpat ari karavīrs — robežsargs . . .

Robežsargu mājiņa īpašā k r ā s ā . . .  (sarkanā un baltā).
Tāda pat krāsa ir a r i . . .  (mūsu karogam).
Kaimiņvalstu karogi ir citādās krāsās . . .  un t. t.
Par dzirnavām runājot, noskaidrot: kādas vispāri dzirnavas. 

(Ūdens, vēja, tvaika); kādās vietās ceļ ūdens, kādās vēja dzirnavas? 
Kamdēļ vēja dzirnavas cel kalniņos? Cik spārnu vēja dzirnavām? Kas 
rāda, no kuras puses vējš pūš? Kāpēc melderim daudz vistu un t . 1. Cit
reiz zīmēt pasaku par lielo putēju, kurš pakalnā gulēdams pūtis uz vēja 
dzirnavām un septiņas uzreiz griezušās. Nākamo reiz zīmēt māju un 
baznīcu, baznīcu un fabriku, aku un pumpi.

10., 11. un 12. t a b e 1 e.

Kaķi, truši, zaķi, suņi, peles.

Starp mājas dzīvniekiem mīļākais, bez šaubām, kaķis, neskatoties 
uz to. ka šo zvēriņu mīlinot ne vienreiz vien esam guvuši svītras uz ro
kām. Parādīt, kā vienkāršām apaļām līnijām uzzīmēt kaķi, un šīs zinā
šanas tūliņ izlietot, ilustrējot piemērotu pasaku vai dziesmiņu: ..ko, run- 
cīti, tu domāji uz akmeņa tupēdams,“ vai: „nu ir vaļas pelītēm astes 
griezt gredzenā.“ u. t. t.

13., 14. un 15. t a b e 1 e.

Pīles, zosis, gulbji, zivis un t. t. Saruna apmēram tāda pat, kā pie 
I tabeles. un zīmēšanas paņēmieni ari tādi pat.

16., 17., 18., 19. un 2 0 . t a b c l e .

Mājas dzīvnieki: cūkas, aitas, kazas, zirgi, ^ovis.

Mājas dzīvniekus iesākam zīmēt ar cūciņu (tab. VIII.). Iegāju klasē, 
paņēmu krītu un sāku stāstīt pasaciņu par nabaga vīriņu, kas dzīvojis 
mazā mājiņā un kuram mājiņa bijusi tikai ar trim pakšiem, jo viņš bijis 
loti nabags (uzvelku trijstūri — galva). Šai mājiņai bijis viens lodziņš j 
(acs) un divi skurstenīši (ausis). Uznācis auksts laiks, un vecītis braucis , 
uz mežu žagaros. Izbraucis no mājiņas, iekritis grāvī (kāja). Uzbrau
cis uz ceļa un pēc maza gabaliņa atkal iekritis grāvi (otra kāja).. Otrreiz 
uzbraucot uz ceļa, palaimējies tālāk aizbraukt, kaut gan atkal iekritis 
grāvī. Tāda nelaime viņam notikusi pavisam četras reizes. Pie pēdējas 
reizes viņš apņēmies braukt labāk uz māju pavisam pa citu ceļu ar
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likumu (mugura). Es vēl neesmu astīti piezīmējis, kad gandrīz visi prie
cīgi iesaucas: „cūciņa, cūciņa!“

Nenogaidījuši pat uzaicinājumu zīmēt, daudzi jau vilka mājiņu, ru
nādami: „Dzīvoja vecītis un t. _t.“ Kad cūciņa uzzīmēta un izkrāsota, 
eju apskatīt. Kādas tur nav krāsas! Vienam cūciņa gluži zaļa ar sar
kanu galvu. Uz jautājumu: „Kamdēļ zaļa?“ dābuju atbildi: „Cūciņa zaļu 
zālīti saēdusies.“  — „Kamdēļ sarkana g a lva?“ — „Viņa brēc.“ Pec šīm 
atbildēm lieta kļīīst gluži skaidra.

Uzzīmējam vēl priecīgo un bēdīgo cūciņu (pirmai astīte un austiņas 
uz augšu, otrai uz zemi).

Dažus dzīvniekus, kā kazu un lielākos mājas kustoņus, var zīmēt, 
ņemot pamatā četrstūri, kamdēļ ari minētos dzīvniekus var atstat vēlā
kam laikam, kad jau ar apaļām līnijām izvestas dažādas kombinācijās 
dzīvnieku un priekšmetu veidā.

21 ., 22 . un 23 . t a b e l e .

Šeit uzvietoti parastākie meža dzīvnieki un zvēri, stari) kuriem 
lapsa, lācis, vilks un ezis ieņem redzamu vietu tautas pasakās, kālab sko
lotājam tie jāievingrinās zīmēt, lai pie gadījuma parādītu skolēniem.

24 ., 25 . un 26 . t a b e 1 e.

Ar svešu zemju dzīvniekiem skolotājam būs mazāk darīšana, bet 
viņu zīmēšana var ari kādreiz izrādīties nepieciešama. Uz skolēniem 
tad nav ko cerēt. Uzaicinājumam uzzīmēt, piem., lauvu, tīģeri, ziloni, 
nāks atbilde: „Mēs neesam redzējuši, lūdzu uzzīmējiet jūs.“

27 . un 28 . t a b e l e .

Dažādas cilvēku kustības.

Mazi bērni cilvēku zīmē ļoti vienkārši: apaļš riņķis, vai kvadratiņš, 
Kuram iezīmē acis, muti, degunu un tūliņ turpat kājas un rokas klāt. Ro
kas vienmēr ar izplestiem pirkstiem. Otra stadija, kad galva no rumpja 
.i tdallta, bet tikpat liela kā pēdējais. No sākuma tam nevajaga piegriezt 
iidu vērību. Ja  tūliņ sāksit labot un mācīt, bērns nemaz vairs nezīmēs 
i llvēkus, bet stūrgalvīgi tiepsies: „Es nevaru cilvēku uzzīmēt.“ I..aut 
likai strādāt. Bieži vien darbā viens otrs atrod sev kļūdas cilvēku zī
mēšanā, ja skolotājs ilustrējot uzzīmēs vairāk reizes cilvēku pareizākās 
proporcijās.

Daudziem, varbūt, tāds aplinkus mājiens nelīdz, tad vajaga tieši no
radīt. Mēs atsvabinājāmies no lielām galvām un īsiem rumpjiem sekoši: 
Ilustrējot pasaku, „kā kungs kumeļu perēja“ , ievēroju, ka ļoti daudziem 
cilvēki uzzīmēti ar minēto kļūdu. Piesaucu vienu zēnu, uzcēlu uz galda, 
teikdams, ka izmērīsim Pēterim ar līnijala palīdzību galvu un rumpi. 
Garumu no žoda līdz galvas virsai atzīmējam uz līnijala ar krītu. To pašu



lielumu no žoda atmērījam uz krūtīm, atzīmēdami ar krītu un tā tālāk, 
līdz ar zābakiem. Izrādījās, ka galvas lielumu varējām atlikt četras rei
zes augumā. Vēl blakus rumpim pieliku uz līnijala atzīmēto galvas ga
rumu, kad skaidri bija redzams, ka rumpis daudz garāks par galvu. Visa 
tā mērošana mums ļoti patika, sevišķi Pēterim, kurš bija uz galda „goda“ 
vietā. Pēc stundas koridorā redzēju, ka Pēteris lepojās ar balto punktu 
uz krūtīm, rādīdams citiem, ka tik gara esot viņam viena galva un tik 
garas divas galvas. Panākumi bija lielāki nekā cerēju. Nākamā stundā, 
kad zīmējām sēņošanu, novēroju ļoti daudziem slaikus jaunekļus un sie
vas. Vienam bija uzzīmēts sevišķi garš cilvēks ar vēl garāku nūju rokā. 
Apjautājos, ko viņš ar nūju dara? Atbildēja, ka viņš esot dikti slinks un 
nevīžojot pie katras sēnes noliekties. Viņš papriekšu ar miju sēni ap
gāžot, apskatot, vai ir derīga, un tad tikai liecoties. Sēņotājs bija tiešām 
tik garš, ka varēja iegūt iespaidu, ka tam slinkums noliekties.

Slaikus cilvēkus mēs bijām iemācījušies zīmēt, bet kustību viņiem 
nebija gandrīz nekādu. Šo lietu labojām šādi: aizrādīju skolēniem, ka 
roka sastāv no divām līnijām, kāja tāpat, bet rumpis viena resna līnija. 
Skrejot un ejot cilvēka rumpis sagāžas uz priekšu (likt kādam to demon
strēt). Uzzīmēju uz tāfeles vienu resnu slīpu līniju. Viena kaja celī sa
liekta uz priekšu, otra atpakaļ, tāpat rokas. (Sk. 3 . zīm. XII. tab.) Pēc 
tam viņu apģērbām, 1111 cilvēka kustība gatava. Var zīmēt cilvēka rumpi 
kā garenu četrstūri, kuram visos stūros pa loceklim. Otrreiz demonstrēt 
citu kustību un tā pamazām pieradināt. No sākuma ari skolotājam ne
izdosies atrast uzreiz vajadzīgo — vēlamo kustību (vienreiz samēri būs 
nepareizi, otrreiz kustība būs cietusi, pēc samēriem dzenoties), bet pie 
labas gribas, vingrinoties, tas diezgan viegli panākams.
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29 . t a b e 1 e.

Dažāda sejas izteiksme.

Šeit sevišķi jāiegaumē uzaču un lūpu līnijas, kas noteic sejas iz
teiksmi un vaibstus.

3 0 . t a b e 1 e.

Zīmējot priekšmetus, kuri uzvietoti uz šīs tabeles, nepieciešami 
iepazīstināt skolēnus ar priekšmeta konstruēšanu un uzvietošanu uz pa
pīra, kas būtu kā lēna pāreja no zīmēšanas pēc atmiņas uz zīmēšanu no 
dabas. Šādus atsevišķus priekšmetus sāk zīmēt pamatskolas 11. klasē, 
pie kam katru priekšmetu uz atsevišķas lapas. Teit fantazijai nedot tik 
lielu vaļu, kā 1. klasē. Kaut gan ari šeit zīmēšana notiek pēc atmiņas, tad 
tomēr priekšmetā lai būtu izceltas viņa vispārējās pazīmes 1111 raksturs.

Atsevišķus priekšmetus zīmējot, skolotājs parāda, kā labāki viņu 
uzvietot uz papīra, piem., puķu podu ar puķi. Šeit, vispirms, papīra 
lapa jāpagriež gareniski uz augšu (skolot, parāda), pēc tam jāatzīrnē vis
pārīgais, vēlamais lielums (atkāpjoties nedaudz 110 apakšas un augšas, 
iezīmējam vieglas horicontalas svītras). Pie apakšējās svītras zīmējums 
sāksies, pie augšējās beigsies. Pēc vispārēja lieluma atzīmēšanas, at-



zīmējam vii.ni daļas: puķu podam puse no visa lieluma, puķei — otra puse, 
ko atzīmēt atkal ar horicontalu svītru. Pārkāpt šo robežu nedrīkst. Ne
drīkst puķu podu zīmēt lielāku uz puķes rēķina, vai otrādi. Pēc tam at
zīmēt puķu poda platumu, salīdzinot ar augstumu u. t. t. Iesākumā tas 
būs skolēnam diezgan neparasti, bet pie tā jāpieradina. (Sākumā uz- 
vietošanas principam var vēl vienkāršāki pieiet, aizrādot, ka puķu podu 
zīmējot, izdevīgāk zīmēt papīra lapas apakšējā daļā, lai puķei atliktos 
vieta augšdaļā. Ja  puķu podu uzzīmēsim augšdaļā, tad pati puķe būs 
jāzīmē pāri par papīra malu uz galda.)

Vēl piemērs: kastaņa lapas vispārējā forma apaļa (tab. XIV. zīm. 5 . 
un 6 .). Vispirms apzīmēt lapas vispārējo lielumu un formu ar vieglām 
līnijām (ieskaidrot, ka šīs pirmās līnijas ir palīglīnijas, ar kuru palīdzību 
vieglāk uzzīmēt priekšmetu un ka tamdēļ viņas zīmēt viegli, lai vieglāk 
būtu nodzēst, kad zīmējums uzzīmēts). Tad atrast vietu, kur visas lapi
ņas savienojas (mazliet zemāk par vidu). Katrai lapiņai pa šķietamo 
vidu vilkt palīgliniju (sadalīt attāļumus), pēc tam atzīmēt katras lapiņas 
platumu un vēlāk uzzīmēt.

No šiem piemēriem ievērot sekošo: v i s p i r m s  v i s p ā r ē j ā  
l i e l u m a  un f o r m a s  a p z ī m ē š a n a  un p ē c  t a m  t i k a i  
a t s e v i š ķ a s  d a ļ a s  f o r m u  un l i e l u m u  g r u p ē š a n a .

Par katru atsevišķu priekšmetu uz tabelēm nevaru dot plašākus 
paskaidrojumus, ko neatļauj ne telpas, nedz laiks, un tas būtu ari gar
laicīgi. No apskatītiem priekšmetiem katrs skolotājs analoģiski pratīs 
ievadīt sarunu par citiem priekšmetiem un uzvirzīt uz vēlamo tēmu. 
Katram skolotājam, tāpat katram skolēnam par vienu otru priekšmetu 
vai parādību būs zināmi novērojumi un piedzīvojumi, kuri kopīgi jāiz
tirzā un pēc tam jāuzzīmē.

Par XV. tabeli jau iepriekš aizrādīts. Uz XVI. tabeles uzvietoti 
daži bērnu zīmējumi no pamatskolas I. klases.
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	Satu r s.

	Tabeļu saturs:


	Ievadam.

	Vispārēji metodiski 1111 techniski aizrādījumi.

	Zīmējama viela un stundas gaita.

	Pr aktiskie uzdevumi un viņu atrisinašana sakarā ar tabelēm.


