
Multfilmas bērniem un 
kopā ar bērniem.

 Šodien mēs vēlamies rezumēt mūsu projektā «Multfilmas bērniem 

un kopā ar bērniem» paveikto un padalīties savā pieredzē.



Projekta mērķi

 Ieviest mācību procesā jaunas, mūsdienīgas tehnoloģijas,  
kas veicinās bērnu radošu domāšanu un spēju rast 
nestandarta risinājumus.

 Projekta ietvaros izstrādāt inovatīvu programmu bērnu 
radošuma attīstīšanai.

 Realizējot projektu, attīstīt bērnu izziņas aktivitāti, 
saistīto runu, radošās spējas un tēlainu pasaules uztveri.

 Izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, stimulēt bērnu 
radošās izpausmes,  izziņas interešu un saistītās runas 
attīstību, kā arī attīstīt bērnu prasmes strādāt kolektīvā.

 Optimizējot mācību procesu, sniegt bērniem zināšanas 
par multiplikācijas veidošanas tehniku, iedrošināt bērnus 
uz kreatīvu spēlēšanos, tēlainu stāstīšanu.



Par saņemto līdzfinansējumu 

iegādājāmies:

Datorprogramma                                   

Fotoaparāts,

atmiņas kartes

un pults 

fotoaparātam                           

Statīvs fotoaparātam                                                                                                          



Par pii līdzekļiem 

iegādājāmies:

Ekrāns                                               

Galda lampa

Gaismas galds 



Projekta realizācijas gaita:

 Konsultācija ar LiepU asistentu un BJC «Īsfilmu studijas» 

vadītāju Jāni Jankevicu.



Projekta realizācijas gaita:

 Konsultācija ar LiepU asistentu un BJC «Īsfilmu studijas» 

vadītāju Jāni Jankevicu.

 Izstrādāta programma «Multiplikācijas filma savām 

rokām pirmsskolā»

 Skolotājas kopā ar bērniem sāk darbu pie multfilmas 

veidošanas.



Multfilmu skatīšanās



Sarunas:«Multiplikācijas rašanās vēsture»,

«Kā filmē zīmēto multfilmu», 

«Kādas multfilmas mēdz būt».



Prezentācija «Multiplikācijas brīnumdari»

(iepazīšanās ar profesijām: scenārists, režisors-multiplikators, 

mākslinieks-multiplikators, skaņas režisors, operators u.c.)



Scenārists. Scenārists — kinofilmas, 

televīzijas seriāla, datorspēles scenārija 

autors. Vispirms vajag uzrakstīt scenāriju 

topošajai multfilmai un tas ir scenārista 

darbs. Katra multfilma sākas ar ideju un 

scenāriju. Jo interesantāk ir uzrakstīts 

scenārijs, jo interesantāka būs multfilma.

Režisors-multiplikators.

Režisors piemeklē komandu, kura strādās pie

multfilmas. Režisors-animators dāvina pasaku

saviem skatītājiem. Radošums un neiespējamā

izdomāšana – tā ir viņa stihija. Viņš ieliek

dvēseli katrā radītajā personāžā un dāvā tam

dzīvi savā filmā.



Mākslinieks-multiplikators. Mākslinieks-multiplikators liek zīmējumiem dziedāt, runāt, 

smieties, liet asaras. Viņš pakļauj zīmējumu savai gribai un uzzīmētais aktieris izpilda 

lomu, kas tam paredzēta scenārijā.

Šim darbam vajadzīgs īpašs talants. Vispirms multiplikatoram jāmāk labi zīmēt. 

Animatoram vissīkākajās niansēs jāiztēlojas un jāsajūt sava varoņa kustības‚ jāsaredz no 

kādām fāzēm, elementiem tās sastāv‚ un precīzi jānodod tas zīmējumā. Protams, bez dabas 

dotā talanta, vajadzīgas arī plašas zināšanas, vērīgums, fantāzija, spēja līdzpārdzīvot. 

Tāpat jāņem vērā, ka multfilmas radīšana cieši saistīta ar neskaitāmu zīmējumu 

izgatavošanu. Tā 10 minūšu garai filmai vajadzīgs ap 15 tūkstošiem zīmējumu, nerunājot 

par melnrakstiem un uzmetumiem. Tāpēc animatoram jābūt ļoti pacietīgam, darba 

spējīgam.



Skaņas režisors — speciālists, kurš 

atbild par filmas skaņas noformējumu, 

regulē skaņu ierakstu studijās, radio, 

televīzijā, koncertos. Katrā kinostudijā ir 

dažādu trokšņu ierakstu kolekcija: no 

zvanu skaņām līdz durvju čīkstēšanai,

no pērkona grāviena līdz putnu 

dziesmām.

Multfilmu ieskaņošanā 

piedalās aktieri, kas 

runā varoņu vietā. 

«Krokodils Gena», Krokodils Gena — Vasilijs Ļivanovs

«Vovka trejdevītajā karaļvalstī», Vovka — Rina

Zeļonaja

«Papagaiļa atgriešanās»Keša – Genādijs Hazanovs

Viktorija Daineko – Rapuncele

Mihails Galustjans – Po («Kung-fu Panda»)



Operators filmē multfilmu ar kameru, atbild par 

aparatūru. Kinooperatora profesija ir drīzāk 

vīriešu nekā sieviešu, jo ir jāprot apieties ar 

kameru, kura bieži vien ir ļoti smaga, kā arī nākas 

veikt dažādus «kaskadieru trikus», lai filmējot 

panāktu vajadzīgo efektu. Tāpat vajadzīga laba 

fiziskā sagatavotība komandējumiem, filmēšanai 

naktīs un ilgstošai atbilstošu gaismas efektu 

gaidīšanai dabā.

Dekoratori - cilvēki, kas nodarbojas ar dekorāciju 

izgatavošanu (apkārtnes iekārtojums).



Prezentācija »Создаем мультфильм своими руками «

(«Radām multfilmu savām rokām»)



Rotaļlietu ar optisko efektu demonstrēšana.

(Multiplikācijas pamatā ir animācijas efekts, ka ātri mainoties 

diviem zīmējumiem attēls saplūst vienā.)



Iepazīšanās ar fotoaparātu un datoru, elementāriem to 

lietošanas noteikumiem.



Bērnu zīmējumu izstāde «Mīļākais multfilmas varonis».





Izstāde «Rotaļlietas – multfilmu varoņi»



Ekskursija uz bibliotēku
tika organizēta ar mērķi iepazīties ar grāmatām, 

kurās ir atainotas pazīstamas multfilmas.



Darbs pie multfilmas 

tapšanas.

 Sižeta izvēle multfilmai.

 Scenārija veidošana.

 Dekorāciju un personāžu izveidošana.

 Filmēšana.

 Ieskaņošana.

 Montāža.

 Demonstrēšana. 



Topošās multfilmas 

varoņu radīšana.



Titru izgatavošana 

multfilmai.



Filmēšana







Multfilmas skatīšanās.



Izstāde vecākiem

«Topošās multfilmas varoņi»



Rekomendācijas vecākiem
Поговорим о мультфильмах 

Многие родители задаются вопросом, когда начинать показывать 

мультфильмы.  

Оптимальным возрастом для начала показа мультиков считается 

возраст 3 года.  

Однако существуют определённые требования к “первым” 

мультикам.  Картинка в них должна меняться медленно, чтобы 

ребенок мог успевать концентрировать на ней внимание, сюжет 

должен быть несложным, понятным, логичным, продолжительность – 

минимальной. 

Нужно ли смотреть мультфильмы вместе с ребенком? 
Родители не должны оставлять малыша одного перед телевизором, 

особенно если он впервые смотрит мультфильм. Во время просмотра 

ребенку может понадобиться объяснение какого-либо непонятного 

момента, или ему станет интересно отношение родителей к 

происходящему. После того, как мультик кончится, его необходимо 

совместно обсудить – например, очень полезно спрашивать ребенка, 

как бы он поступил на месте героев этого мультфильма в той или иной 

ситуации. 

 

 

Как правильно организовать просмотр мультфильмов? 
Наиболее подходящим временем для просмотра является первая 

половина дня. Педиатры и психологи не рекомендуют показывать 

мультики перед  дневным и ночным сном – особенно 

впечатлительным и легковозбудимым детям.  

Взрослые должны заранее определить, в каких местах можно сделать 

паузы, разбив слишком длинные мультфильмы на части. Во время 

просмотра малыш должен сидеть строго напротив экрана на 

расстоянии не менее двух метров. Родителям нужно внимательно 

следить – если у ребенка начали краснеть или слезиться глаза, 

телевизор необходимо выключить.  

Перед тем, как показывать детям тот или иной новый мультик, 

родители должны обязательно предварительно сами просмотреть его. 

Дети часто отождествляют себя с героями мультиков и играют в 

них. Стоит ли поддерживать такую игру? 

Мультфильм является частью культуры, и всё увиденное на экране 

воспринимается как элемент культуры. Усваиваются стереотипы 

поведения, социальные и гендерные роли(роли мужчины и женщины), 

стили в одежде и манере общения.  

По сути, мозгу ребёнка всё равно, видел ли он бытовую ситуацию в 

жизни, или на киноэкране. 

Он примеряет её на себя как норму поведения. Неокрепшая детская 

психика не понимает, что такое хорошо и что такое плохо. 

 



Tikšanās ar vecākiem:

«Multfilmas bērniem un kopā ar bērniem»



Radošā darbnīca PII 

«Margrietiņa» bērniem



Radošā darbnīca PII «Stārķis» 

bērniem



Radošā darbnīca 7.vsk. 

3. klases skolēniem



Meistarklase Liepājas PII 

pedagogiem



Praktiskā daļa.

Piedāvājam paspēlēties ar redzes 

ilūzijām.



Nosakiet, vai horizontālās līnijas ir taisnas? Pirmajā acu 

uzmetienā liekas, ka visas līnijas ir izliektas, bet patiesībā 

tās ir paralēlas.



Saskaitiet, cik ir melno punktu. Pareizā atbilde – 0. Uz 

attēla nav melnu punktu, visi punkti ir balti. Mūsu sānu 

redze uztver tos kā melnus, jo sānu redzē notiek attēla 

nobīde. Ja skatāmies uz to pašu punktu taisni, optiskā 

ilūzija pazūd.



Nofiksējiet skatienu uz punktu un pakustiniet galvu uz 

priekšu – atpakaļ. Ko jūs jūtat? Apļi griežas pateicoties 

perifērajai redzei.



Nosakiet, kas atainots zīmējumā?

No vienas puses mēs redzam jaunu cilvēku uz zirga, bet no 

otras puses – tas ir sirmgalvis! Šo efektu panāk ar duālu 

attēlu.



Ko Jūs redzat attēlā?

Ja zīmējumi ir pilnīgi nekustīgi, Jums nav par ko satraukties –

psihiskā veselība ir pilnīgā kārtībā. Japāņu psiholoģijas profesors

Akioši Kitaoka uzskata, ka šāds rezultāts var būt tikai cilvēkam, 

kurš ir mierīgs, līdzsvarots, labi atpūties. Ja zīmējumi kustas lēni –

Jums vajadzīga atpūta, kā fiziska, tā arī morāla.



Kas nepieciešams multfilmas tapšanai



Fotoaparāts



Statīvs



Papildus apgaismojums

(lampa)



Dators, kurā instalēta atbilstoša 

programma



Mikrofons



Filmēšanas noteikumi:

1. Idejas apdomāšana – ar kādu mērķi veidojam multfilmu, kādā tehnikā, ko 

mēs vēlamies izstāstīt skatītājam.

2. Scenārija veidošana.

3. Fona sagatavošana un tēlu radīšana – atkarībā no tehnikas, kuru Jūs ar 

bērniem izvēlējāties.

4. Filmēšana.

Vispirms nofotografējiet 2 – 3 kadrus ar tukšu fonu. Pēc tam jāparādās 

personāžiem. Personāžs parādās no pašas kadra malas, kustas uz priekšu 

aptuveni par 1 cm.

Laika aprēķins: parasti 4 – 6 kadri sekundē.

Tātad, ar ātrumu 6 kadri sekundē, multfilmas 1 minūtei jānofotografē 240 

kadri. 

Pēc 10 – 15 kadru nofotografēšanas, pārskatām tos ātrā tempā skatu režīmā, 

aptuveni šādi izskatīsies varoņu kustība filmā. 

5. Audio ierakstīšana uz esošās aparatūras.

6. Montāža – to var veikt ar dažādu programmu palīdzību, izvēloties sev 

ērtāko.

7.Titri. Titros Jūs varat ne tikai uzrakstīt pedagogu un bērnu uzvārdus, bet arī 

iekļaut video un foto materiālus no multfilmas tapšanas gaitas.



Veiksmes noslēpumi.

 Filmējot, priekšplāns ir brīvs, nekas neaizsedz galvenos 

varoņus;

 Statiskie priekšmeti (fons) ir nekustīgi kadrā, tāpat 

nerekomendē kustināt statīvu;

 Var mainīt dekorāciju stāvokli – koki sāka līgoties, no 

tiem krīt lapas u.c.;

 Kadrā nedrīkst iekļūt nepiederoši priekšmeti (ēnas, 

multiplikatoru rokas), ja tas nav paredzēts režisora 

iecerē;

 Skaņu ieraksta laikā «studijā» jāvalda pilnīgam 

klusumam.



Meistarklase


