
DarbnĪca „MĀjturība” 

Mērķis: iepazīstināt meitenes ar izšūšanas tehnikas netradicionālu pielietojumu. 

Uzdevumi: 

1. Iepazīstināt meitenes ar dažādiem līniju veidošanas un laukuma aizpildīšanas veidiem. 

2. Mācīt izveidot zīmējumu. 

3. Mācīt salocīt apsveikuma kartiņu un pārnest zīmējumu uz papīra. 

4. Izgatavot apsveikumu diegu grafikas tehnikā. 

Darba gaita. 

 Iepazīstināt meitenes ar diegu grafikas (simegrāfijas) tehnikas pielietošanas iespējām. Demonstrēt dažādus 

paraugus. 

 Parādīt kā veidojas zīmējums ar diegiem uz papīra, kā dažādi var aizpildīt laukumus, kā veidot līnijas. 

Parādīt, kā salocīt lapu, lai veidotu apsveikuma kartīti. Izstāstīt kurā vietā un kā pārnest zīmējumu uz papīra. 

Parādīt, kā pašam sagatavot zīmējumu. Iepazīstināt ar interneta resursiem par šo tēmu. Paskaidrot, kā 

lietojamas gatavās shēmas. 

Palīdzēt meitenēm praktiski izgatavot kartīti šajā tehnikā.  

Ar rezultātiem esmu apmierināta. Gandarījumu guvu no meiteņu strādāt prieka. Valodas barjera netraucēja 

sasniegt labus rezultātus. Latviešu meitenes atsaucīgi palīdzēja ar tulkošanu un tehnikas mācīšanu. 

Modra Reizniece 

Mājturības darbnīcas vadītāja 

WORKSHOP OF DOMESTIC SCIENCE AND TECHNOLOHY (FOR GIRLS) 

The aim of the workshop: to show the students a non-traditional embroidering technique 

Tasks: 1) to introduce different kinds of making lines and filling in a space 

            2) to teach how to make a drawing 

            3) to teach how to fold the card and bring the drawing to it 

            4) to make a greeting card in the technique of simegraphy (thread technique) 

The new techniques was introduced.  

The students were shown different examples of the technique applied.  

All the mentioned tasks were fulfilled during the workshop.  

The students were introduced to the Internet resources on simegraphy.  

I was very satisfied with the work the girls did. I was glad to see how much joy the students got from their 

work. I do not know English but it was not an obstacle in our work succeeding in good results. I am thankful to the 

Latvian students for assisting me and helping with interpretation. 

Modra Reizniece 

The leader of the workshop of domestic science and technology 


