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MĒRĶIS
Rosināt ierasto ieraudzīt neierastā gaismā.
Veicināt radošumu.
Veicināt fotogrāfijas kadrēšanas apguvi.

UZDEVUMS
Meklēt apkārtējā vidē – klasē, istabā, dabā, pilsētvidē u.c. - alfabēta burtus.
Atrasto burtu nofotografēt.
Izveidot kolāžu ar vēlamo vārdu.

NEPIECIEŠMIE MATERIĀLI
Fotokamera vai mobilais telefons ar fotografēšanas funkciju.
Dators ar internetu.

MĒRĶAUDITORIJA
Bērni un jaunieši (10-25 gadi) ar vēlēšanos fotografēt.



(1) BURTU MEKLĒŠANA

1. Esam pieraduši burtus un alfabētu redzēt avīzēs, grāmatās,
ekrānos, taču, ja labi ieskatāmies, alfabētu var ieraudzīt arī
ikdienas priekšmetos un apkārtējā vidē.

DARBA GAITA



1.1. Viens veids ir atrast
reālus burtus – zīmēs,

izkārtnēs, veikalu
nosaukumos utml. 

Šo burtu meklēšana attīsta
vērīgumu un fotogrāfijas

kadrēšanu, bet ne
radošumu. Taču noder pie
grūti atrodamiem burtiem,

kā arī, lai papildinātu
vēlamā vārda dizainu.

REĀLI BURTI

Burts A Burts A Burts A Burts C

Burts D Burts G Burts G Burts L

Burts E Burts S Burts S Burts T

PIEMĒRAM:



1.2. Otrs veids ir izveidot
burtu pašam no dažādiem

materiāliem – zariņiem,
ziediem, priekšmetiem
utml. Šī pieeja attīsta

radošumu un kadrēšanu,
bet ne vērīgumu.

IZVEIDOTI BURTI

Burts V Burts J

Burts N Burts Z

PIEMĒRAM:



1.3. Trešais veids ir atrast
burtus tur, kur viņu

patiesībā nav. Tas attīsta
gan radošumu, gan

vērīgumu, gan kadrēšanu.
Šis veids ir visgrūtākais.

RADOŠIE BURTI

Burts A

PIEMĒRAM:

Burts D Burts D Burts L

Burts I Burts F Burts T Burts U



(2) FOTOGRĀFIJU 
IELĀDE DATORĀ

2. Fotogrāfijas no fotokameras vai telefona ir jāielādē datorā. 
To var izdarīt:

2.1. pieslēdzoties datoram ar vadu (fotokamerai un telefonam);
2.2. ievietojot datora SD kartes lasītājā SD karti (fotokamerai);
2.3. pārsūtot fotogrāfijas uz savu e-pastu (telefonam);
2.4. ja nav e-pasta, augšupielādējot portālā www.failiem.lv un
norakstot datorā linku – failiem.lv/u/……. (telefonam).



(3) KOLĀŽAS VEIDOŠANA

3. Lai izveidotu kolāžu ir nepieciešams izmantot kādu programmu.
Šajā gadījumā iesaku lietot datoru un izmantot ērtu, bezmaksas
programmu – www.befunky.com – kas nav jālejupielādē datorā, bet
tiek izmantota tiešsaistē.

http://www.befunky.com/


3.1. Interneta pārlūka adrešu logā ierakstam www.befunky.com.

3.2. Lapas augšā uzspiežam uz vārda Create un Collage Maker.

3.3. Uzspiežam Computer.



3.4. Atrodam burtu fotogrāfijas datorā, iezīmējam
tās visas un spiežam Atvērt. Ja neizdodas visas
iezīmēt, atkārtojam šo soli katrai fotogrāfijai
atsevišķi līdz visas augšupielādētas BeFunky.

3.5. Malā izvēlamies ikonu
Layouts un tad Grid.



3.6. Izvēlamies kolāžu ar četriem logiem. 3.7. Malā uzspiežam augšējo ikonu (Image
Manager), lai atgrieztos pie fotogrāfijām,
un, uzspiežot uz pirmās fotogrāfijas,
velkam iekšā pirmajā logā.



3.8. Turpinām pievienot burtus. Ja
nepieciešams, uzspiežot uz burta fotogrāfijas
un turot to nospiestu, iespējams fotogrāfiju
kolāžas logā iekadrēt vairāk uz vidu.

3.9. Kad visi kolāžas logi aizpildīti, velkam
nākamo burtu aiz pēdējā burta uz baltās
līnijas, līdz parādās raustītas līnijas un
atlaižam.



3.10. Tā turpinām līdz viss vārds izveidots.
Pavelkot aiz kolāžas augšējās malas, varam
pielāgot logu izmērus, lai visi burti labi
saskatāmi.

3.11. Kolāžas saglabāšana. Lapas augšā
spiežam pogu Save un Computer.



3.12. Logā Filename ierakstam
kolāžas nosaukumu. 
Spiežam Save. Fotogrāfiju
atradīsiet Download (latviski
Lejupielādes) mapē. 

Gatavs!


