
Atgādne par plakāta veidošanu 

Sasniedzamie rezultāti: pamatskolā caurviju prasmēm 1.1., 1.2., 4.3., vidusskolā 2.1; 2.2; 

2.4.  

Atgādne izmantojama gan prasmju attīstīšanai konkrētā temata sadaļā, gan arī kā komplekss 

pārbaudes darbs, noslēdzot temata apguvi. 

Plakāts ir īpaša mākslas forma sabiedrības informēšanai un pārliecināšanai, kurā ar samērīgu vizuālu un tekstuālu 

informāciju izteikta autoriem vēlamā ideja.   

Vizuālais 

2/3 līdz 1/2 

apjoma 

 

Attēlu saturs:  

 Tieši: personu un konkrēto notikumu fotogrāfijas 

 Daļēji simboliski: fotogrāfijas/attēli, kas simboliski saistīti ar personu un 

notikumu 

 Simboliski: priekšmeti, augi, dzīvnieki, kam ir netieša simboliska nozīme domājot 

par attēloto notikumu/personu 

Krāsas:  

 ar sarkano izcelsi ko būtisku, ar citām radīsi pozitīvu vai negatīvu noskaņojumu 

 centies izvēlēties vienu fona krāsu, lai plakātu būtu iespējams uztvert kā kopumu 

Attēlu novietojums: 

 svarīgāko attēlo centrā 

 neizmanto pārāk sīkus un detalizētus attēlus 

 saskaņo lielumu, izceļot svarīgāko 

 plakātā būs pietiekami 2-5 attēli 

Rakstītais 

 

 

 

Teksta saturs 

 izmanto aicinājumus, jautājumus, saukļus 

 veido viegli un ātri uztveramu tekstu 

 raksti tikai pašu galveno un būtiskāko 

 centies atbildēt uz jautājumiem: Kas? Kad? Kur? Kāpēc? Kā? Kam? 

Teksta izskats 

 neraksti sīkā šriftā 

 neizmanto vairāk kā 4 dažādus raksta veidus (lielums, bold, slīpraksts, 

pasvītrojums) 

 neizmanto vairāk kā 3 pamatkrāsas  

Ietekme 

 
Veidojot plakātu vienmēr paturi prātā: 

 Par kādu tēmu tas ir? 

 Kādu sabiedrības grupu vēlies uzrunāt, kas tai ir svarīgi? 

 Kas ir būtiskākais, ko gribi pateikt?  

 

Vērtēšanas kritēriji (katri pilni 10 punkti ir viena balle) 

Saturs Noformējums Ietekme Attieksmes 

Plakātā ir 

notikumam 

atbilstoši fakti 

un attēli  

Plakāts 

izveidots, 

atbilstoši 

norādēm 

vizuālais 

Plakāts 

izveidots, 

atbilstoši 

norādēm 

rakstītais 

Ir skaidri 

saprotams, kuru 

sabiedrības 

grupu autori 

vēlas uzrunāt  

Plakāts veidots cieņpilni, bez 

aizskarošiem vai 

augstprātīgiem komentāriem; 

atbilstoši grupas darba 

atskaitei, vērtējums par 

individuālu līdzdalību 

30 20 20 10 5+15 

Grupas darba atskaite:  

Vienojāmies par to, kāds izskatīsies plakāts. Vērtīgas idejas piedāvāja ……… kurš? Idejas piedāvāja ……..  kurš?  

Katra dalībnieka novērtējums (max 5 punkti) 

Meklējām informāciju. Vērtīgāko informāciju piedāvāja ….. kurš, informāciju piedāvāja….. kurš? Katra dalībnieka 

novērtējums (max 5 punkti)  

Izveidojām plakātu. Lielāko darba daļu paveica ……. kurš?, darbu darīja …….kurš? Katra dalībnieka novērtējums 

(max 5 punkti) 

Darbu traucēja, kavēja (laikā neizdarīja) ……. Kurš? (mīnus max 5 punkti) 


