
Meistarklase “Strukturēts dizaina ornaments”  

 

Uzdevuma mērķis – iemācīt orientēties visos četros koordinātu plaknes asu kvadrantos un ģenerēt savu dizaina 

ornamentu. Tas zināmā veidā būs unikāls, jo elementa veidu un izkārtojumu izdomāsiet Jūs paši.  

Ja ornamenta sastāvdaļas ir pareizi izvietotas visā konstrukcijas gaitā, tad, pagriežot kaut četras reizes pa 90˚ uz 

vienu un to pašu pusi, tā vizuālais izskats nemainās.  

Dotā uzdevuma ģeometriskā raksta izkārtojums – centrālā kompozīcija, bet to var realizēt pilnīgi citādi - arī kā 

simetrisku divos vai vienā asu virzienā.  

Sākotnēji jāizdomā savs elements, kurš sastāv no 9 rūtiņām. To Jūs izveidojat divos krāsu toņos pēc sava ieskata. 

Brīvas izvēles formā Jums jāizvieto dažādās vietās iekrāsotie kvadrātlaukumi - rūtiņas. Skolotāja paraugā - ar 

melnu toni krāsotas kopskaitā 5 rūtiņas zemāk redzamajā izkārtojumā. Jūs varat iekrāsot 3 – 6 rūtiņas un izvietot 

tās pēc sava ieskata. Katrā no izpildes gadījumiem veidosies unikāls ornaments. 

Skolotāja izveidots (gatavots programmā “Molberts”) paraudziņš vienam elementam: 

 

Tālākā darbība. Sākot no centra virzāmies uz ārmalām, izkārtojot savu dizaina elementu noteiktā stāvoklī (taisni, 

guļus uz viena vai otra sāna, apvērsti – ar ”kājām uz augšu”). 

Protams, ka “Molberta” programmā to ir kvalitatīvāk izdarīt, bet jāievēro precizitāte – velkot kvadrātu, vajadzētu 

raudzīties, lai pikseļu lielumi ir vienādi. Skolotāja paraugam - viena rūtiņa no kopskaitā deviņām ir ar 30x30 pikseļu 

lielu vērtību. Atstāta vismazākā atstarpe uzskatāmībai. 

Lai Jums vieglāk izsekot  sistēmai, papildus pievienots skaitlis un ir atstātas mazākās iespējamās baltas krāsas 

atstarpes starp elementiem. Jūs varat šīs atstarpes neatstāt. 

     



Skolotāja izveidots (gatavots programmā “Molberts”) paraugs ornamentam, kurš sastāv no kopskaitā 36 

elementiem dažādos, stingri ievērotos virzienos: 

Visos četros asu krustošanās kvadrantos ir vērojama šī vienādība, kuru var saskatīt, uzmanīgi aplūkojot gatavu 

ornamentu. Katru reizi – katrs kvadrants (ceturtā daļa no ornamenta, šajā gadījumā tas sastāv no kopskaitā 

deviņiem šādiem  elementiem           noteiktā, strukturētā izkārtojumā ) tiek pagriezts par 90˚ vienā un tajā pašā 

virzienā – četras reizes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai izdodas!!! 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  


