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PRIEKŠVĀRDS

Ne velti saka: «Rasējumi ir technikas valoda.» Bez rasējuma
nav iedomājams normāls darbs mūsdienu rūpniecībā, transportā,
sakaru dienestā, celtniecībā v. c. saimniecības nozarēs.

Realizējot PSKP XX kongresa norādījumus par pāreju uz vis-

pārējo vidējo izglītību un politechnisko apmācību, kā arī ievērojot
to, ka vidusskolu absolventu vairākums iesaistās ražošanas darbā,

sevišķi svarīgi panākt, lai skolēni iemācītos lasīt un izgatavot
vienkāršus techniskus rasējumus. Prasme rasēt skolēniem ne-

pieciešama ari, lai sekmīgi apgūtu pārējos mācību priekšmetus.
Tā, piemēram, ar dažādu ražošanas iekārtu, schemu un grafiku
rasējumiem jāprot rīkoties fizikas un matemātikas stundās; rasē-

jumu izpratne vajadzīga ari, mācoties ķīmiju, bioloģiju, ģeo-
grāfiju, astronomiju v. c.

No programās norādījumiem par politechniskās apmācības
realizēšanu rasēšanā izriet uzdevumi:

1) iemācīt skolēnus skicēt piekšmetus no dabas un izgatavot
vienkāršu priekšmetu darba rasējumus;

2) iemācīt lasīt un orientēties vienkāršos montāžas rasējumos;

3) attīstīt skolēnos zināmu prasmi attēlot rasējumā vienkār-

šas techniskas idejas;

4) saistīt rasēšanas mācīšanu ar skolēnu sabiedriski derīgo
darbu.

Jāievēro, ka skolēni tikai tad iemācās labi rasēt un lasīt rasē-

jumus, ja viņi pārliecinās, ka apgūstamā viela nepieciešama
praksē. Lai radītu skolēnos šādu pārliecību, izraisītu interesi par
rasēšanu un modinātu apzinīgu vēlēšanos iemācīties patstāvīgi
izgatavot praksē nepieciešamos rasējumus, stundas ļoti rūpīgi un

pārdomāti jāplāno, izmantojot arī skolotāju pozitivo pieredzi.
Vairākiem skolotājiem —R. Bērnam (Rīgas 6. vidusskolā),

K. Taubem (Saldus vidusskolā), V. Katajevam (Rīgas
23. vidusskolā) un citiem uzkrājusies vērtīga darba pieredze, jo
viņi strādā radoši, meklējot racionālus paņēmienus.

Lai palīdzētu rasēšanas skolotajiem iepazīties ar pozitivo pie-

redzi, šajā brošūrā ievietoti V. Katajeva referāti «Skicēšana
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no dabas» un «Rasēšana un skolēnu praktiskais darbs», no

kuriem pirmais nolasīts Latvijas PSR trešajos «Pedagoģiskajos
lasījumos», bet otrais — Rīgas pilsētas Rasēšanas skolotāju meto-

diskajā apvienībā. Šajos referātos apskatīta rasēšanas stundu

darba organizācija un metodika. Uzsverot politechniskās apmā-
cības iespējas rasēšanā, autors ar konkrētiem piemēriem parāda,
kā viņš izveido skolēniem nepieciešamās zināšanas, prasmes un

iemaņas, kas noder praktiskajā darbā.

Politechniskās apmācības labad rasēšana mācāma vienotā sis-

tēmā ar fiziku, ķīmiju, bioloģiju, matemātiku, ģeogrāfiju. Tāpēc
V. Katajevs paskaidro, kā, rasēšanu mācot, nostiprināt un padzi-
ļināt skolēnu zināšanas, kādas viņi apguvuši citos mācību priekš-
metos, sevišķi fizikā un matemātikā. Tas raksturīgi izpaužas VIII

klases vielas plānojuma paraugā (skat. 35.—36. lpp.).
Attīstīt skolēnos priekšstatus par telpu ir viena no rasēšanas

programās galvenajām prasībām. Lai to realizētu, V. Katajevs
lielu uzmanību veltī skicēšanai no dabas un technisko rasējumu
lasīšanai. Tas nepieciešams it īpaši tādēļ, ka skolēnu vairākums

pēc skolas beigšanas stājas ražošanas darbā, kur minētajām

iemaņām ir svarīga nozīme.

Skicēšana no dabas vislabāk attīsta arī redzes atmiņu. Lai

skolēni par skicējamo priekšmetu gūtu pareizu priekšstatu, viņiem
ar to vispusīgi jāiepazīstas. Tāpēc V. Katajevs ieteic skicēšanai

izvēlēties tādus priekšmetus, ko skolēni izgatavojuši mācību darb-

nīcās un ražošanas praksē rūpnīcās, bet rasējumu lasīšanai —

rūpnīcu darba rasējumus.
Mācot skolēnus skicēt, V. Katajevs vienlaikus attīsta viņu

prasmi lasīt technisko rasējumu un rada rasējamā priekšmeta

izpratni. V. Katajeva pieredze liecina, ka tieši minētā vienlaicības
ievērošana ir viens no racionālākajiem paņēmieniem īsā laikā iz-

veidot priekšstatu gan par priekšmeta vispārējo formu, gan par
tā sastāvdaļu savstarpējo sakarību.

Rasēšanas stundās mācot vienkāršas ģeogrāfiskas konstruk-

cijas (taisnes nogriežņa un riņķa līnijas dalīšanu vairākās vie-

nādās daļās, taisna leņķa noapaļošanu v.c), V. Katajevs parāda
skolēniem, ka tās vajadzīgas technisko rasējumu izgatavošanai.
Autors liek skolēniem rasēt tādas vienkāršas techniskas detaļas
(uzgriežņus, bultas, balstus v.c), kuru zīmēšanai jāizmanto jau
iepriekš apgūtais ģeometrijas kursa teorētiskais materiāls.

Ari rasēšanā izlietojamo tēlotājas ģeometrijas elementu mācī-

šanai V. Katajevs izvēlas dažādus techniskus priekšmetus ar pie-
mērotu ģeometrisku formu.

Sevišķu uzmanību V. Katajevs veltī tam, lai pamatotu rasē-
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šanā apgūto zināšanu, prasmju un iemaņu nepieciešamību prak-
tiskajā darbā. Nodarbībās skolas mācību darbnīcās vai arī ražo-

šanas praksē dažādos rūpniecības uzņēmumos V. Katajevs sko-

lēniem noskaidro skices nepieciešamību ražošanas procesā un

pārliecina viņus, ka rasēšanai kā mācību priekšmetam ir liela

nozīme. Skolēni redz, ka teorētiskās zināšanas par ģeometris-

kajām konstrukcijām un priekšmeta attēlošanas likumiem noder

ražošanas procesā. Šāda pieeja, mācot rasēšanu, palīdz pareizi
atrisināt jautājumu par teorijas un prakses sakaru un novērš

formālismu.

V. Katajevs skolēnus ar skicējamo priekšmetu iepazīstina šāda

secībā:

a) priekšmeta vai detaļas nozīme;

b) priekšmeta ārējā forma un tās ģeometriskais veids;

c) priekšmeta izmēri un stāvoklis telpā;

d) priekšmeta izgatavošanai nepieciešamais materiāls un

virsmas apstrādes tīrības pakāpe.

Tādējādi skolēni vislabāk iepazīstas ar priekšmetu, tā īpa-
šībām un pazīmēm.

Praksē pārliecinājies, ka skolēniem grūti vienlaikus sadalīt

priekšmetu sastāvdaļās (analizēt) un šīs daļas apvienot (sin-

tezēt), nosacīt sakarību starp tām, V. Katajevs māca viņus

mērķtiecīgi novērot, salīdzināt un klasificēt priekšmetus pēc pazī-
mēm un īpašībām, lai tikai pēc tam tos attēlotu. V. Katajevs
vispirms liek analizēt priekšmeta ārējo formu un tikai tad tā

uzbūvi. Šāds paņēmiens veicina arī redzes uztveres, telpas priekš-
stata un tēlainās domāšanas attīstību.

Mācot skicēt, V. Katajevs paralēli tēlainajai domāšanai attīsta

skolēnos arī technisko domāšanu. Viņš liek analizēt dažādu

priekšmetu resp. detaļu skices un techniskos rasējumus. Skolēniem

jāatbild uz jautājumiem: Kādi griezieni lietoti skicē? Ko apzīmē
katra virsmas tīrības pakāpe? utt. Pēc tam kad skolēni jau strādā-

juši ražošanas praksē un tur iepazinušies ar dažādu priekšmetu
apstrādes technoloģisko procesu, viņiem izvirza grūtākus uz-

devumus, piemēram, pēc darba zīmējuma aprakstīt detaļas ārējo
formu, apstrādes secību un detaļas izgatavošanai lietojamos darb-

galdus, darba rīkus un instrumentus.

V. Katajevs iztirzā arī jaunajā vidusskolas mācību plānā iz-

virzīto problēmu, kā ražošanas praksē mācīšanu saistīt ar skolēnu

sabiedriski derīgo darbu. Rīgas 23. vidusskolas pieredze ražo-

šanas prakses organizēšanā autoram devusi pamatu secināju-
miem par prakses nozīmi rasēšanas mācīšanā. Minētā pieredze
rādījusi, ka skolēni jāmāca lasīt rasējumus ari ražošanas praksē.



Tieši darba vietās jāpalīdz praktikantiem analizēt rasējumus, pēc
kuriem jāizgatavo detaļas. 5o problēmu palīdz atrisināt arī prak-
ses nobeigumā organizētās noslēguma pārrunas un skolēnu ra-

došā darba izstādes skolā. Ražošanas prakse, kā pareizi norāda

V. Katajevs, veido skolēnos apziņu, ka skolā jāmācās, lai saga-

tavotos materiālu vērtību ražošanai. Svarīgs ir ari secinājums,
ka skolēni mācību stundās labi jāsagatavo, lai viņi varētu veikt

ražošanas praksē izvirzītos uzdevumus.

lepazīstoties ar brošūrā ievietotajiem darba pieredzes ap-

rakstiem, skolotāji var gūt zināmus ierosinājumus, ar kādām

metodēm mācīt skolēnus rasēt un lasīt rasējumus.

V. Katajeva ieteiktie paņēmieni tomēr nav uzskatāmi par ne-

grozāmiem un izvirzītie jautājumi par galīgi atrisinātiem.

Veltījot galveno uzmanību skicēšanas un rasējumu lasīšanas

prasmju un iemaņu izveidei, V. Katajevs maz apskata, Vā rasē-

šanas skolotājam sadarboties ar ražošanas pamatu un praktisko
darbu skolotājiem, kaut gan tieši šis jautājums ir ļoti nozīmīgs
rasēšanas mācības uzlabošanai mūsu skolās.

Katram rasēšanas skolotājam kritiski jāapsver, vai, ievērojot
konkrētos apstākļus savā skolā, būtu iespējams realizēt paaugsti-
nātās prasības, kādas V. Katajevs izvirza saviem skolēniem: pēc
darba zīmējuma aprakstīt detaļas izgatavošanas procesu, kā arī

attiecīgos darbgaldus, instrumentus un palīgierīces. Daži skolo-

tāji uzskata, ka šādi apraksti no skolēniem prasāmi ražošanas

pamatu stundās.

IM Skolu zinātniski pētnieciskais institūts lūdz atsauksmes

par brošūrā ievietotajiem rakstiem iesūtīt institūta Politechniskās

apmācības sektoram Rīgā, Vaļņu ielā 2, 115. istabā.

A. FELDMANIS,
Skolu zinātniski pētnieciskā instituta

zinātniskais līdzstrādnieks
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SKICĒŠANA NO DABAS

Skicēšana no dabas palīdz izveidot skolēniem nepieciešamās

grafiskās zināšanas, prasmes un iemaņas. Tā vērtīga arī tādēļ,
ka attīsta novērošanas spējas, redzes atmiņu un prasmi analizēt

reālo priekšmetu formas un konstrukcijas, paplašina skolēnu poli-
technisko redzes loku. Skicējot it īpaši attīstās un nostiprinās
skolēnu brīvrokas zīmēšanas iemaņas.

Rasēšanas programās skicēšanai no dabas veltīta sevišķa uz-

manība, paredzot katra temata beigās nodalījumā «Praktiskie

darbi» attiecīgus vingrinājumus. Tas dod iespēju padarīt rasē-

šanas stundas interesantākas.

Lai gūtu labus rezultātus, mācot skicēt no dabas, skolotājam
vispirms jāiepazīstas ar speciālo metodisko literatūru, nopietni
jāpārdomā katras stundas uzbūve un gaita.

Gatavojoties stundai, pārdomāju šādus jautājumus:
1. Kāds ir stundas mērķis un uzdevums, t. i., kādas jaunas

zināšanas un prasmes skolēniem stundā jāapgūst, lai tās varētu

turpmāk izlietot?

2. Kādi ir stundā apskatāmie galvenie jautājumi?
3. Kādas mācīšanas metodes un uzskates līdzekļus lietošu

stundā, lai skolēni vislabāk apgūtu jauno vielu?

4. Kā pārbaudīšu iztirzātā apguvi un kādus vingrinājumus
likšu skolēniem veikt stundā vielas nostiprināšanai?

5. Kādus vingrinājumus likšu skolēniem veikt mājās (rasēt,
izgatavot modējus vai iemācīties noteiktu vielu no mācības

grāmatas)?
Pēc tam sastādu stundas plānu un izvēlos uzskates līdzekļus:

tabulas, schemas, maketus, technisko detaļu paraugus v. c.

Demonstrējamos rasējumus izgatavoju ar plakātu spalvām, bet

maketus — no plastilina, papīra, kartona un koka. Uzskates

līdzekļu darināšanā man palīdz skolēni.

Prakse rāda, ka skolēnu iemaņas veidojas, attīstās un nosti-

prinās jo labāk, jo rūpīgāk pārdomāta vingrinājumu sistēma.

Skicēšanu no dabas plānoju, paredzot šādus vingrinājumus:

1) pamatvingrinājumus, kas paredzēti programās nodalījumā
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«Praktiskie darbi» sakarā ar 2. un 3. tematu, 2) treniņa vingri-
nājumus iegūto zināšanu un iemaņu nostiprināšanai sakarā ar

4.—10. tematu; 3) patstāvīgu darbu, veicot 6.—20. tematā norā-
dītos skicejumus.

Lai skolēni varētu iemanīties skicēt no dabas, viņiem vispirms
jāveic pamatvingrinājumi, t. i., jāiemācās zīmēt pamatkonstruk-
cijas. Ar treniņa vingrinājumiem nostiprinu šīs prasmes un iema-

ņas, attīstu acumēru un redzes atmiņu. Patstāvīgajam darbam

dodu tikai tādus uzdevumus, kas skolēniem ir pa spēkam. Šādus

uzdevumus, kas ne vien nostiprina zināšanas un izveido prasmi,
bet arī attīsta domāšanu, klasē veic katrs skolēns.

Materiālu, piederumu un objektu izvelē

Skicēšanai parasti izlietoju rūtiņu papīru, kas jauj pietiekami
precizi attēlot priekšmetu un tā detaļas atsevišķās'projekcijās.
Izmantojot rūtiņa papīra līnijas, viegli un ātri var novilkt taisnes,
aploces v. c. Rūtiņu papīrs sevišķi noderīgs pirmajiem darbiem.
Vēlāk prasu lietot nelīnijotu papīru, lai skolēni iemanītos labi
vadīt zīmuli un attīstītu acumēru.

Abos gadījumos papīram jābūt standarta formātā. Skicēšanai

lietoju speciālos rasēšanas zīmuļus TM vai 2M, tāpat arī parastos
2. numura zīmuļus. Novilktajām līnijām jābūt vienmērīgām, labi

dzēšamām ar gumiju (dzēšflģmiz papīra nedrīkst palikt traipi).

Zīmuļiem jābūt šķautnainiem, lai darba laikā tie nenoripotu no

sola vai rasējuma dēlīša. Nepareizi vai kļūdaini novilktu līniju
izdzēšanai noder vienkārša mīksta gumija. Tai jābūt elastīgai,
lai nebojātu papīra virsu un netrieptu grafiku.

Vispirms iepazīstinu skolēnus ar skicēšanai nepieciešamajiem
mērīšanas instrumentiem, to uzbūvi, nozīmi un pareizu lietošanu.

Lai skolēni iegūtu priekšstatu par galvenajiem mērīšanas paņē-
mieniem, lieku mērīt 1) taisnlīniju kontūras, 2) apaļu ķermeņu
diametrus, 3) sieniņu biezumu un attālumu starp atverēm. Sko-

lēni vēro, kā garumus mērī ar metāla mērlinealu vai bīdmēru,

kā iekšējo un ārējo diametru mērī ar ārtaustu un iekštaustu

(1. zīm.) un kā šos instrumentus lieto kopā ar mērlinealu (2.
zīm.). Pēc tam parādu skolēniem paņēmienus, kā izmērīt detaļas

sieniņu biezumu ar ārtausta un lineāla palīdzību un noskaidroju,
ka sieniņas biezums ir starpība starp ārstausta izmēru un lineāla

nolasījumu (2. zīm.). Tālāk norādu, ka atstatuma noteikšanai

starp vienāda diametra urbumu centriem taustcirkulis jāpieliek
pie urbumu sieniņām, bet var rīkoties arī tā: izmērīt atstatumu
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1. zīm.

2. zīm.

starp vienāda diametra urbumu tuvākajām sieniņām, noteikt

diametru un saskaitīt rezultātus. Ja turpretī urbumu diametri ir

dažādi, jānosaka rādiusi un rezultāti jāsumē ar atstatumu starp
tuvākajiem punktiem.

Sevišķu uzmanību veltīju tam, lai iemācītu skolēnus mērīt ar

bīdmēru. Sākumā, minot piemērus, pastāstu, ka garumu un dia-

metrus ar bīdmēru var izmērīt precizāk nekā ar iepriekš minē-
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tajiem instrumentiem. Pēc tam paskaidroju bīdmēra uzbūvi un

minu atsevišķi detaļu nosaukumus (3. zīm.). Piekāris pie tāfeles

plakātu ar liela mēroga mērskalu un noniju, parādu, kā mērīt

un nolasīt uz skalas rezultātus (4. zīm.). Sīki paskaidroju nonija
nozīmi un lietošanu mērījuma rezultāta nolasīšanā ar precizitāti
līdz 0,1 mm. Beidzot parādu uz atsevišķām lapām sagatavotus

zīmējumus un lieku skolēniem nolasīt uzrakstītos mērskaitļus.
lemācīto nostiprinu, lietojot bīdmēra modeli, kas izgatavots no

koka. Izdalījis skolēniem instrumentus (ik diviem vienu bīdmēru),
nosaucu dažādus mērskaitļus, piemēram, 12,3 mm, 20,6 mm v.c,

un lieku tos atrast uz bīdmēra. Apstaigājot klasi, pārbaudu darba

pareizību. Tad skolēni praktiski vingrinās mērīt dažādus priekš-
metus, techniskas detaļas, modeļus v.c.

3. zīm.

4. zīm.

No dabas rasējami tikai politechniskās apmācības uzdevu-

miem noderīgākie priekšmeti, t. i., tādi, kas skolēniem atvieglo

elektrodzinēja, automobiļa un lauksaimniecības mašīnu uzbūves

un darbības izpratni. Piemēram, skolēni mērī savienojumu deta-

ļas, vārpstiņas, asis, ieliktņus, uzmavas, blīvslēgus, gultņus,
balstus, viras v. с Sagādāt šādus priekšmetus mūsu skolai palīdz
šefības rūpnīcas, atļaujot izvēlēties dažādas izbrāķētu ražojumu

daļas. Pavisam esam savākuši ap 300 priekšmetu.
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Skicēšanai no dabas vislabāk lietojamas tādas detaļas, kas

noder ne vien jaunās, bet ari agrāk mācītās vielas nostiprinā-
šanai. . Parasti izvēlos vidēja izmēra detaļas, jo tās var labi

novietot uz soliem vai rasēšanas galdiem. Nepieciešams, lai tām

būtu stingri izteiktas kontūras un gludas virsmas. Visādi mecha-

niski un atliešanas trūkumi (izlūzumi, izciļņi, v. tml.) mulsina sko-

lēnus un rada grūtības. Skicējamām detaļām jābūt viegli izme-

rījamām ar vienkāršiem mērinstrumentiem — bīdmēru, ārējo

taustu, iekšējo taustu v. c. Atkarībā no ģeometriskajām formām

detaļas jāsadala pa apmācību gadiem un tematiem. Piemēram,
taisnstūrainas (capas, gultņi, skavas, balsti) attiecas uz VII kla-

ses 3. tematu, prizmatiskas un cilindriskas detaļas (ieliktņi, asis,

vārpstas, bultas v. c.) —uz VIII klases 4. tematu. Izraudzītās

detaļas parasti nokrāsoju, taču dažas atstāju nekrāsotas un tām

virsmas apstrādāju uz darbgaldiem, lai skolēni skicējot varētu

norādīt apstrādes tīrības pakāpi.

Skices sastādīšanas pamatnoteikumi

Kad VIII klasē jāmāca 4. temats, skolēniem jau ir zināšanas

par skici un tās nozīmi, kā ari neliela pieredze taisnstūrainu

priekšmetu skicēšanā. Balstoties uz šīm zināšanām, izskaidroju,
kādā secībā zīmējama skice. Tā, sākot ar vienkāršākajām formām,
skolēni mācās skicēt dažādus priekšmetus.

Prasmes un iemaņas, kādas skolēniem jāapgūst, mācoties

skicēt, dalu trijās pamatgrupās: 1) prasmes un iemaņas skices

apdarē; 2) prasmes un iemaņas skices formāta sagatavošanā;
3) prasmes un iemaņas zīmēt skici, ievērojot nosacīto pakāpenību.

Skices izgatavošanas noteikumus mācu šādā kārtībā:

1. Vispirms cenšos izraisīt skolēnu interesi par skicēšanu,
modinot viņos apzinīgu vēlēšanos iemācīties technisko domu gra-
fiski atveidot skicē. Lai to sasniegtu, norādu uz skiču izlietojumu
darba praksē—gan skolas darbnīcā, gan arī rūpnīcā. Atgādinu
skolēniem, ka skices zīmē pēc acumēra, aptuveni saglabājot deta-
ļas elementu samērību. Reizē paskaidroju ari, ka par detaļu sauc

kāda izstrādājuma sastāvdaļu, kas izgatavota bez montāžas. Deta-

ļas elementi ir šķautnes, skaldnes, gali, gropes, rievas v. c. Attie-

cīgos elementus parādu skolēniem ar konkrētiem paraugiem.
2. Norādu, ka skicei jābūt precizai un skaidrai, tāpēc nav

jālieto pārāk sīks mērogs. Attēla lielums skicē jāizvēlas atkarībā

no detaļas komplicētības un papīra formāta ar tādu aprēķinu,
lai varētu parādīt tās uzbūvi ar visiem nepieciešamajiem izmē-
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riem. Та, piemēram, maza, bet sarežģīta detaļa jāattēlo palieli-
nāta, bet liela un viekārša detaļa — pamazināta.

3. Pastāstu, ka skicē zīmē tikai tik daudz projekciju, cik ne-

pieciešams, lai vispār parādītu detaļas ārējo un iekšējo formu,
kā arī atsevišķus tās elementus.

Demonstrējot plakatveida skices, kā arī dažādas detaļas vai

to modeļus, cenšos panākt, lai skolēni paši secina, ka projekciju
skaitu nosaka detaļas komplicētība. Piemēram, cilindriskas deta-

ļas (bultas, vārpstas, asis v.c), tāpat arī plaknes detaļas (starp-
liktņus, plates v. c.) parasti zīmē tikai vienā projekcijā, jo to

biezumu var norādīt ar uzrakstu.

4. Pievēršu skolēnu uzmanību projekciju vienmērīgam izvie-

tojumam uz formāta (skicei piemērota izmēra papīra), lai viņi
paredzētu vietu mērskaitļiem un raksta laukumam lapas labajā
apakšējā stūrī.

Paskaidroju skolēniem, ka rūpīgi jāiepazīstas ar skicējamo
detaļu un jāpārdomā skices izgatavošanas kārtība. Lai skolēni

saprastu, kā tas notiek, parādu dažādu technisku detaļu modeļus,
kuru pamatforma atbilst iztirzātajam tematam, un pārrunās
noskaidroju a) skicējamās detaļas nosaukumu un nozīmi, b)
detaļas uzbūvi un tās atsevišķos elementus, c) detaļas stāvokli

pretskatā, d) skatu skaitu, kas nepieciešams, lai gūtu pil-
nīgu priekšstatu par detaļas formu un izmēriem, c) attēlā lie-

lumu skicē.

Tādējādi skolēni mācās izprast skicējamo detaļu. Tas ir sva-

rīgi, jo, tikai iepazinušies ar vairākiem objektiem, skolēni gūst
skaidru priekšstatu par skicē attēlotās detaļas formu, telpisko
stāvokfi un atsevišķo elementu savstarpējo sakarību.

Lai noskaidrotu pretskata izvēli, iesaku detaļu skicēšanai no-

stādīt tādā stāvoklī, kas atbilst tās izgatavošanas technoloģiskā
procesa pamatoperacijai. Lai šo prasību ilustrētu, parādu sko-

lēniem vairākas skices, kuras viņi izlieto darbam skolas darb-

nīcās. Šajās skicēs asītes, vārpstiņas, bultiņas v. c. attēlotas hori-

zontāli, jo šāds stāvoklis ir detaļām, kad tās virpo. Ja detaļu

izgatavo štancējot, tad zīmējot tā jānovieto pretskatā tādā stā-

voķlī, kādā tā ir izgatavošanas laikā uz spiedes. «Korpusa» tipa
detaļas, (ventiļus, reduktorus, krānus v.c), kuru apguve pare-
dzēta X klasē 17.'—19. temata darbos, ieteicu skolēniem novietot

pretskatā atbilstoši montāžas stāvoklim. Lai viņi to izprastu,

demonstrēju dažādas mechaniskās apstrādes operāciju schemas.

Vielas nostiprināšanai izsniedzu skolēniem jau pazīstamas formas

detaļu un lieku viņiem patstāvīgi izvēlēties pretskatu, pateikt
projekciju skaitu, attēla mērogu v.c.
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Norādu skolēniem, ka skicējot svarīgi nevis detaļas faktiskie

izmēri, bet to savstarpējā attiecība. Tāpēc sākumā aptuveni no-

sakāma detaļas elementu savstarpējā attiecība un tikai tad

izmēri.

Vispirms parādu skolēniem, ka formāta laukums jāsadala tā,

lai tajā varētu novietot visas nepieciešamās projekcijas, un tad

noskaidroju skices izgatavošanas secību: 1) jānovelk asis, bet

detaļām ar caurumiem — arī atbilstošas centru līnijas, jāparāda
rakstlaukums (galvenajam uzrakstam paredzētā vieta); 2) jāat-
zīmē detaļas gabariti, t. i., jānovelk attiecīga lieluma taisnstūri,

kuros jāiezīmē katra skata ārējās kontūras. Lai to paveiktu, iztēlē

detaļa jāsadala ģeometriskās formās un katra no tām atsevišķi,
sākot ar vienkāršāko, jāuzzīmē visās projekcijās, ievērojot detaļas

sastāvdaļu proporcionalitāti; 3) jāuzzīmē detaļas neredzamo kon-

tūru līnijas vai jāparāda iekšējās konstrukcijas griezumā. Jā-

ievēro, ka simetriskajām detaļām projekcijas kreisajā pusē cau-

rums ne vienmēr norādāms ar pārtrauktām līnijām, bet var ap-

robežoties ar simetrijas asi un detaļas labās puses griezumu. Ar

to tiek norādīts, ka detaļas kreisajā pusē jābūt tādam pašam

caurumam; 4) jāpārbauda attēla pareizība, un jāapvelk kontūras,

ievērojot līniju tipu un platumu: griezumi un šķēlums jāiesvītro;
5) jānosaka nepieciešamie izmēri, jānovelk vajadzīgās līnijas;
izmēri jānorāda ļoti rūpīgi un precizi, jo pēc skices izgatavo deta-

ļas; skicē jāparāda ne vien gabaritu izmēri, bet ari dažādi apzī-

mējumi, lai būtu skaidra detaļas apstrāde un forma; jānovelk
mēra līnijas, jāparāda attālums starp caurumu centriem un centru

attālumi no tās virsmas, ko pieņem par detaļas pamatu; 6) jā-
ieraksta visi vajadzīgie dati rakstlaukumā; 7) jāpārbauda, vai

nav kas izlaists, vai nepareizi attēlots.

Veicamo operāciju secību paskaidroju skolēniem ar frontāliem

demonstrējumiem, kā arī analizējot vienu vai divus uz klases

tāfeles izgatavotus zīmējumus.

iemaņas, dodu skolēniem patstāvīgu darbu —

izgatavot apskatītajam tematam atbilstošu detaļas skici. Skolēnu

patstāvīgajam darbam ieplānoju divas trīs stundas, kas uzbūves

ziņā līdzīgas pārējām rasēšanas stundām. Pirmajā stundā gal-
veno uzmanību pievēršu skicējamā priekšmeta formas analizei

un darba paņēmienu secībai. Izdalot skicējamās detaļas, ievēroju
skolēnu vēlēšanos un individuālās dotības. Detaļas skolēni skicē

tikai klasē.

Skiču lietderību skolēni izprot jo sevišķi tādēļ, ka mašīn-

mācības pamatu skolotājs prasa, lai viņi skolas darbnīcās katru

priekšmetu izgatavotu tikai pēc skices. Ražošanas darba vietās
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palīdzu skolēniem noskaidrot jautājumus, kas rodas sakara ar

skices lasīšanu.

Rasēšanas mācīšana jāsaista ar sabiedriski derīgu darbu. Pie-

mēram, var likt skolēniem izgatavot vērtīgus uzskates līdzekļus —

dažādus griezuma modeļus, vītņu tipus, montāžas rasējumus v. c.

Pieredze rāda, ka, cieši saistot rasēšanas mācīšanu ar skolēnu

sabiedriski derīgo darbu, gūstami vislabākie rezultāti: 1) sko-

lēniem pieaug interese par mācāmo priekšmetu, viņi labāk izprot
rasēšanas nozīmi ražošanā; 2) skolēni uzmanīgāk un rūpīgāk
izgatavo rasējumus un skices atbilstoši ražošanas prasībām, t. i.,

viņi precizāk uzzīmē detaļas formu, pareizi lieto pieņemtos apzī-
mējumus un uzrāda izgatavošanai nepieciešamos mērus; 3) veicot

dažādas apstrādes operācijas, skolēni iemanās lietot mērīšanas

un aizzīmēšanas instrumentus, iemācās brīvi lasīt vidēja grūtuma
skices un rasējumus.

Pieņemto apzīmējumu noskaidrošana

Lai gūtu sekmes skicēšanā no dabas, skolēniem ne vien jāveic
attiecīgi vingrinājumi, bet arī jāiemācās lietot apzīmējumus, kas

vienkāršo un paātrina skices izgatavošanu un bez kuriem tā ir

neskaidra, neizprotama un nelietojama darbā. Dažus apzīmējumus
skolēni jau mācījušies agrāk, piemēram, tos, ar kuriem raksturo

līniju tipus, detaļas biezumu, papīra formātu, mērogu v. c. Tāpat
viņi apguvuši noteikumus mēru izlikšansii un projekciju izvie-

tošanai. No jauna skolēniem jāiemācās detaļas griezuma, virsmas

apstrādes tīrības pakāpes un vītņu attēlošanas apzīmējumi.
Realizējot pakāpenības un apzinīguma principu, paskaidroju

skolēniem, kādēļ skic'išanā lieto apzīmējumus. Ar konkrētiem pie-
mēriem parādu, ka to zināšana palīdz ātri zīmēt un lasīt skici.

Piemēram, lietojot diametra zīmi (0), iespējams samazināt mēr-

līniju skaitu. Kad jārasē gara vienveidīgas formas detaļa, «pār-
rāvuma» zīme dod iespēju ne vien samazināt attēla lielumu, bet

arī parādīt izgatavošanai nepieciešamo materiālu un šķērsgrie-
zuma formu. Salīdzinot vītnes apzīmējumus ar tās īstenā izskata

attēlu, skolēni skaidri saskata apzīmējumu lietderīgumu, t. i.,

iespēju saīsināt detaļas rasēšanas laiku. Starp citu paskaidroju
skolēniem arī, ka nav nepieciešams attēlot vītnes dabiskajā iz-

skatā, jo tās uzgriež ar īpašiem standartizētiem vītņgriežiem.

Demonstrējot detaļas, kuru virsmas apstrādātas ar dažādu

tīrības pakāpi, un arī instrumentus, ar kuru palīdzību panākta
attiecīgās virsmas tīrība, noskaidroju atbilstošos apzīmējumus
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skicē un rasējumā saskaņā ar Valsts standartu 2789-51. Skolē-

nus iepazīstinu arī ar tādām skicēm, kurās attēlotas detaļas ar

visām virsmas apstrādes tīrības pakāpes zīmēm.

Skolēniem zīmējot skices, kurās jāattēlo griezumi, atgādinu,
ka pilnie griezumi novietojami projekciju vietās, ja vien tas ne-

apgrūtina detaļas ārējās formas uztveri un izpratni. Atsevišķos

gadījumos vertikālie griezumi iederas pretskatā vai sānskatā,

bet horizontālie — vienskatā. Ja attēlojamā detaļa projicējas sis-

temātiski, skata pusi var savienot ar griezuma pusi, pie kam

par atdalītāju jābūt simetrijas asij. (Skolēni rasējot bieži neievēro

Šo noteikumu un simetrijas ass vietā griezuma pusi no attiecīgā
skata atdala ar nepārtrauktu līniju.) Paskaidrojot šo rasēšanas

paņēmienu, aizrādu, ka griezumu izdarām tikai domās. Parādu,

ka atsevišķām daļām (bultām, skrūvēm, kniedēm, tapiņām, rok-

turiem v. c.) griezumus skicēs neuzrāda: kaut gan šķēluma
plakne iet ass garenvirzienā, tomēr griezumu nesvītro.

Demonstrējot attiecīgos modeļus, paskaidroju, ka dažām de-

taļām (uzgriežņu atslēgām, virpu smailēm v. c.) skicēs jāuzrāda

griezumi.
Lai paplašinātu skolēnu techniskās zināšanas, iepazīstinu

viņus ar skicējamo detaļu materiālu markām un norādu vietu to

pierakstam rakstlaukumā.

Esmu izgatavojis plakātus, uz kuriem attēloti pieņemtie ap-

zīmējumi un to vieta detaļu skicēs. Šādi plakāti ļauj racionāli

izlietot laiku stundā un sniegt skolēniem vērtīgus paskaid-
rojumus.

Apgūto padziļinu un nostiprinu, iztirzājot tematam atbilstošus

rasējumus. Šim nolūkam izlietoju paša darinātus plakātus, sko-

lēnu zīmētas skices un arī iepriekš sagatavotas kartītes ar indi-

viduāliem uzdevumiem.

Jautājumi, kādus skolēniem uzdodu, lai veiktu skiču analizi,

ir atkarīgi no mācītās vielas apjoma. Piemēram: 1) Kādi grie-
zumi lietoti dotajā skicē un kas tiem īpatnējs? 2) Kā pretskatā
un virsskatā parādīt dotā griezuma šķēluma plakni? Kāda deta-

ļas daļa nav jāzīmē, ja ir šāds griezums? Kā sauc doto grie-
zumu? 3) Ko apzīmē katra no skicē parādītajām virsmas tīrības

zīmēm? 4) Pie kādas apstrādes grupas un klases pieder katra no

uzrādītajām virsmas tīrības zīmēm? 5) Kāds uzgriežamās vīt-

nes tips un diametrs ir zīmējumā attēlotajai detaļai?
Var uzdot arī dažus jautājumus par agrāk mācīto vielu,

piemēram: 1) Cik projekciju attēlots skicē? 2) Kādi līniju tipi
redzami dotajā skicē, kāda to nozīme un atbilstošais platums?
Uzdodu arī tādus papildjautājumus, uz kuriem skolēniem jāat-
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bild ar paskaidrojumu, salīdzinājumu un apkopojumu. Lai sko-

lēni varētu labas atbildes salīdzināt ar mazāk veiksmīgām un

nepilnīgam, izsaucu audzēkņus ar dažādu zināšanu līmeni. No-

klausījies skolēna atbildi, norādu uz pozitivo un negativo tajā
un izlieku atzīmi.

Mājas darbiem izlietoju «uzdevumu kartotēku» 1
un norādu, kas

jāveic. Ar šādu kartotēku iespējams dot skolēniem viņu indi-

viduālajām spējām atbilstošus uzdevumus un panākt labāku vie-

las apguvi. Uzdodot mājas darbus, paskaidroju skolēniem to

veikšanas kārtību: sākumā darbu burtnīcā ar brīvu roku pārzīmēt
kartītē attēloto detaļu ar piemērotiem apzīmējumiem, pēc tam

konstruēt norādīto attēlu uz formāta lapas.

Apzīmējumu mācīšanai veltītas stundas metodika ir visai

daudzveidīga. Piemēram, stundu, kurā iztirzāju īpašus, ar skicē-

šanu saistītus uzdevumus, organizēju šādi: 1) paziņoju stundas

tematu un mērķi, piebilstot, kur skolēni varēs izlietot iegūtās

zināšanas; 2) paskaidroju, kas jādara, lai sekmīgi apgūtu zinā-

šanas; 3) atkārtoju iepriekš mācīto vielu; 4) parādu un izskaid-

roju mācāmos apzīmējumus; 5) vielu nostiprinu, liekot skolēniem

lasīt skices un rasējumus, kur lietoti iemācītie apzīmējumi;

6) stundas nobeigumā organizēju pārrunas; 7) uzdodu mājas
darbu.

Pirmo skicešanas stundu uzbūve un

vadīšanas metodika

Lai skolēni iemācītos skicēt no dabas, viņiem nepieciešamas
noteiktas zināšanas teorijā, kas apgūstamas pirms attiecīgajiem
vingrinājumiem. Piemēram, pirms nodalījuma «Praktiskie darbi»

(pēc 3. temata) jautāju: «Kas ir skice? Kādēļ to sastāda? Kādas
prasības tai uzstādāmas?» Pamatojoties uz agrāk mācīto, salī-

dzinu skici ar rasējumu un cenšos panākt, lai skolēni paši seci-

nātu, ka par skici sauc priekšmeta brīvrokas rasējumu.
Tā kā skici zīmē ar brīvu roku, tad priekšmeta (detaļas) at-

sevišķo daļu proporcionalitāti var parādīt tikai tuvināti. Ar to

skice atšķiras no rasējuma.
Tālāk norādu skolēniem, ka skicē gan priekšmetus no dabas,

gan arī projektējot jaunas detaļas. Pēdējā gadījumā skice noder

par pamatu darba rasējumam.

1 «Uzdevumu kartotēka» sastāv no 5. formāta lapām ar detaļu skicēm

vai rasējumiem.
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Vingrinājumiem katrā ziņā. jābūt praktiskiem. Tādēļ rādu

skolēniem dažādas detaļas, instrumentus v. c. priekšmetus, kas

oēc skicēm izgatavoti skolas darbnīcās, mašīnmācības pamatu
stundās un ražošanas praksē rūpnīcā. Reize ar to uzsveru skiču

lomu demonstrēto priekšmetu izgatavošanā. Stundas temata un

mērķa izpratne palīdz skolēniem paredzētos vingrinājumus veikt

apzinīgi un rūpīgi. Akurātība skiču zīmēšanā atkarīga no tā,
cik labs ir zīmētāja acumērs un cik attīstīta viņa telpiskā izjūta.

Brīvrokas zīmēšanas iemaņas skolēniem daļēji izveidojas jau

agrāk zīmēšanas stundās un nodarbībās skolas darbnīcās: tur

viņi iepazīstas ar vienkāršāko technisko priekšmetu formām un

sāk mācīties arī skicēt. Rasēšanas stundās ir svarīgi saglabāt,
attīstīt un nostiprināt minētās iemaņas. Lai sagatavotu skolēnus

skicēšanai, ieplānoju vienu līdz divas ievada stundas, kas noris

apmēram šādi: 1) paziņoju stundas tematu un mērķi; 2) parādu
un noskaidroju pamatpaņēmienus; 3) lieku skolēniem veiķt vingri-

nājumus; 4) vadu skolēnu patstāvīgo darbu; 5) rezumēju veikto

un uzdodu mājas darbu.

Balstoties uz agrāk mācīto, lieku skolēniem novērot dažādus

priekšmetus un to attēlojumus, kas zīmēti ar spalvām. Sākumā

parādu skolēniem jau mazliet pazīstamus priekšmetus — capas

v. c, pēc tam līdzīgus, bet mazāk pazīstamus priekšmetus: šļūci,
skavu v. c. Skolēnu uzmanību pievēršu to priekšmetu kontūrām,
kam ir paredzētajam tematam atbilstošas ģeometriskas formas.

Paskaidrojot skicēšanas paņēmienus, norādu uz dažāda virziena

līkņu un figūru brīvrokas konstrukcijas techniku. Lai pārbaudītu,
kā mani paskaidrojumi apgūti, izsaucu pie tāfeles vienu vai divus
skolēnus un lieku viņiem veikt vairākas konstrukcijas; pārējiem
uzdodu novērot pie tāfeles izsaukto skolēnu darbu, labot un pa-

pildināt atbildes. Tās novērtēju ar atzīmi. Pēc tam dodu patstā-

vīgi veicamus vingrinājumus. Stundas nobeigumā sniedzu īsu

veiktā darba pārskatu. Tā strādājot, panāku, ka skolēni apgūst
skicēšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Tagad pastāstīšu, ka noris rasēšanas stunda VII klase par
tematu «Taisnleņķa formas technisko detaļu skicēšana».

Paziņojis stundas tematu, pievēršu klases uzmanību zīmē-

jumam uz iepriekš sagatavotas papīra lapas. Iztirzāju skices

zīmēšanas kārtību un noteikumus dažāda virziena taišņu novilk-

šanai ar brīvu roku. Tad parādu lielu capas modeli, kas labi

redzams no visattālākās vietas klasē, pasaku detaļas nosaukumu,

paskaidroju tās lietošanu un nozīmi praktiskajā dzīvē.

Demonstrējot modeli, paskaidroju detaļas konstrukciju un
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sastāvdaļas. Parādot plakātu — lielā mērogā zīmētu detaļas skici,

ar klases skolēnu aktivu līdzdalību analizēju detaļas ģeometrisko
formu.

Sākumā atgādinu skolēniem projekciju novietojumu skicē (ra-

sējumā), norādot uz galvenajām pamatprojekcijām. Te uzsveru,

ka ikviens attēlojums uz skices parada detaļas izskatu no no-

teiktas puses (skat. 5. zīm.).

Stāstījumu turpinot, parādu skolēniem, no kuras puses jā-
skatās uz detaļu, lai iegūtu vienu vai otru projekciju. Nostādu

priekšmetu pretskatam atbilstošā stāvoklī un salīdzinu ar skici.

Šajā gadījumā redzama capas garā un šaurā skaldne, bet pārējās
skaldnes nav redzamas, tādēļ pretskatā to kontūras attēlotas ar

pārtrauktām līnijām. Pēc tam apskatu capu nākamajā stāvoklī

un atkal salīdzinu ar skici. Tā analizējot attēlu, skolēni sāk iz-

prast reāla priekšmeta skicēšanas gaitu. Piemēram, lieku sko-

lēniem modeļa skaldni parādīt skicē un otrādi — skicē attēloto

skaldni parādīt capā. Lai veicinātu skicē attēlotās projekcijas
telpisko izpratni, dodu skolēniem uzdevumus, kur projekcijās
jānosaka punktu attālumi.

Turpinot analizi, paskaidroju, ka no dabas jāskicē šādā secībā.

Novelkamas katras projekcijas simetrijas asis, un vieglām līni-

jām atzīmējami projekciju gabaritu ietvari: pretskata projek-
cijas ietvaram jāizmerī detaļas augstums un garums, sānska-

tam— augstums un platums, virsskatam — garums un platums.

(Gabaritu ietvarus skolēni bieži sajauc — visbiežāk virsskatu ar

pretskatu.) Tad ar vieglām līnijām skicējamas detaļas katra skata

kontūras, domās sadalot detaļas ģeometrisko formu sastāvdaļās,
un katra no tām, sākot ar lielāko, jāzīmē atsevišķi. Pēc tam visas

uzzīmētās sastāvdaļas jāapvieno. Papildinot projekciju redzamās

kontūras, jāpārbauda arī detaļas līniju pareizība. Attēlam nepie-
ciešamās detaļas neredzamās kontūras novelkamas ar pārtrauk-
tām līnijām. Jāizmērī detaļa, un skicē jāiezīmē mēra līnijas. Pēc

tam apvelkams tā saucamais ietvars, kas ierobežo skices darba

un raksta laukumu (skat. 6.ab zīmējumu).

Izskaidrojot skices izveides secību, parādu skolēniem dažāda

virziena taišņu līniju brīvrokas zīmēšanas paņēmienus (sākumā
horizontālas, bet pēc tam vertikālas un slīpas līnijas). Piemēram,

atzīmējot projekciju gabaritu ietvarus, kā arī detaļas kontūras,
norādu skolēniem, ka visas horizontālās līnijas ieteicams vilkt no

kreisās uz labo pusi, piespiežot rokas augšdelmu pie ķermeņa, vir-

zot rokas lejas delmu paralēli formāta augšējai malai un vēršot

skatienu no zīmuļa gala nedaudz uz priekšu. Tā velkot, iegūsim
taisnāku līniju. Vertikālas līnijas ieteicams vilkt no augšas uz
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5.

zīm.
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6.a zīm.
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6.b zīm.
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leju paralēli papīra kreisajai malai. Stāvas slīpnes velk no augšas
uz leju, bet lēzenas slīpnes — no lejas uz augšu.

Kamēr skolēni veic šos paņēmienus, norādu viņiem, ka dažā-

dos papīra stāvokļos jāprot novilkt līnijas visos virzienos. Tais-

nas līnijas pietiekamā garumā jānovelk uzreiz, bet ne īsām

svītriņām. Tādēļ vispirms jāatzīmē abi gala punkti, un pēc tam

starp tiem vajadzīgā līnija novelkama vienā paņēmienā. Lai ievin-

grinātos taisnu līniju novilkšanā, ieteicams mainīt punktu at-

statumu — sākumā gala punkti ņemami tuvu, pēc tam aizvien

tālāk.

Stundas vielu nostiprinot, jautāju visai klasei: 1. Ar ko bei-

dzas sagatavošanās skicēšanai? 2. Kāda secība jāievēro, skicējot
no dabas? 3. Kā ar brīvu roku velk dažāda virziena taisnas

līnijas?
Kad esmu noklausījies, izlabojis un papildinājis atbildes, uz-

dodu skolēniem patstāvīgi veicamu darbu: izsniedzu viņiem ne-

lielas vienkāršas taisnleņķu formas detaļas, piemēram, dubult-

capu, šļūci, atbalstu v.c. (7. zīm.). Skolēni iepazīstas ar tām,
noskaidro atsevišķus ar doto uzdevumu saistītus jautājumus
un sāk skicēt. Kamēr skolēni patstāvīgi strādā, apstaigāju
klasi un uzmanīgi sekoju viņu darbam, aizrādu uz konstatē-

tajām nepilnībām. Mācoties vispusīgi analizēt darbu, skolēni

iemanās strādāt akurāti un ar atbildības izjūtu. Stundas no-

beigumā īsi analizēju divu triju skolēnu darbus (sīkāku analizi

veicu nākamajā stundā), iztirzāju kļūdas un nosaucu centīgāk
strādājošos. Tad uzdodu mājās izlasīt mācības grāmatā par skici

un tai izvirzāmajām prasībām.

Zināšanas, prasmes un iemaņas, ko skolēni apguvuši šajā
stundā, nostiprinu un attīstu nākamajā stundā, izvēloties piemē-
rotus vingrinājumus. Stundas gaita šāda. Kad esmu pārbaudījis,
kā veikts mājas darbs, paziņoju stundas tematu un mērķi. Ar

savu ievada stāstījumu cenšos panākt, lai katrs skolēns saprastu
jauno darbu, zinātu, kā tas veicams un kur iegūtās zināšanas

izlietojamas praksē. Lai iepriekš iztirzāto vielu saistītu ar jauno,
atkārtoju, kas jau zināms par skicēšanas secību un kā taisnas

līnijas velkamas ar brīvu roku.

Kad demonstrēju uzliktni un citas detaļas ar izgriezumiem,
skolēni konstatē, ka, tās skicējot, nepieciešama arī prasme kon-

struēt ar brīvu roku dažāda lieluma leņķus un riņķa līnijas.
Ar apkārtējās dabas priekšmetiem parādu skolēniem, ka vis-

izplatītākais leņķa veids ir taisns leņķis., Atgādinu, kā taisnu

leņķi konstruē ar divu savstarpēji perpendikulāru taišņu palī-
dzību. Noskaidroju, ka, dalot taisnu leņķi vienādās daļās, iegūst
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7. zīm.

30°, 45° un 60° lielus leņķus. Piebilstu, kā zīmējama riņķa līnija

ar krustisku taišņu palīdzību (tas jau mācīts zīmēšanas stundās).
Kad tas veikts, ar jautājumiem noskaidroju, kā viela izprasta. Lai

skolēniem izveidotos paškontroles ieradums, t. i., lai viņi prastu
atrast skicēs kļūdas, mācu pārbaudīt darbu pareizību un preci-
zitāti. Pirmajā un otrajā stundā, kad skolēniem vēl vāji attīstīts

acumērs, skices pārbaudīšanai atļauju izlietot rasēšanas instru-

mentus, bet tikai pēc tam, kad konstrukcija pabeigta. Kad sko-

lēniem jau zināmā mērā izveidojusies un nostiprinājusies skicē-

šanas prasme, pārbaudi ar instrumentiem atļauju tikai retos

gadījumos. Parasti mācu salīdzināt attēla elementus pēc acumēra.
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Stundas pēdējā daļā skolēniem dodu skicēt tādas taisnleņķa
formas techniskas detaļas, kur viņiem jāizlieto viss iemācītais pa-

ņēmienu komplekss. Te izvēlos detaļas ar izciļņiem, kāpņu leņ-

ķiem v.c. elementiem (šļūci, gultņa ieliktni, balstu v.c). Detaļas

jau stundas sākumā izdalījuši klases dežuranti. Tādēļ tagad tikai

norādu skolēniem, kā uzsākt darbu, un galveno uzmanību pievēršu

pareizo paņēmienu apgūšanai. Tā ieaudzinu skolēnos mērķtiecību,
darba mīlestību un radošu aktivitāti.

Veikto darbu analizēju nākamajā stundā. Vispirms novērtēju
tā vispārējo kvalitāti. Pēc tam demonstrēju labākās skolēnu iz-

gatavotās skices. Tad analizēju vairākos skolēnu darbos ielaistās

tipiskās kļūdas. Pirmajās patstāvīgi veiktajās skicēs parasti nav

ievērota detaļas projekciju sakarība, atsevišķu elementu samēri,
lietoti nepareizi līniju tipi, nav pārdomāti atliktie izmēri v. c.

Skolēnu darbus (sevišķi pirmos) novērtēju ļoti uzmanīgi. Pie-

redze rāda, ka nemitīga un pārāk nesaudzīga kritika nedod .vēla-
mos panākumus: skolēniem atslābst interese, zūd ticība saviem

spēkiem. Turpretī centīgi zīmēto skiču pozitivs vērtējums rada

skolēnu pilnīgu uzticību skolotājam, vēlēšanos strādāt vēl labāk

un gūt jaunas sekmes.

Pakāpeniski palielinot patstāvīgi veicamā darba grūtuma pa-

kāpi, liekņ skolēniem skicēt virkni skolas darbnīcai nepieciešamu

priekšmetu (stūreņus, cirtņus, šablonus, stativu pamatus v.c).

Patstāvīgi skicējot no dabas, skolēni mācās noskaidrot un

analizēt norādīto priekšmetu formu un konstrukciju, nostādīt tos

viena vai otra skata attēlošanai nepieciešamajā stāvoklī. Darba

procesā skolēni pamana agrāk neievēroto, atceras norādījumus
par skices izveidošanu, t. i., viņi aktivi domā. Praktiskie vingri-
nājumi skicēšanā no dabas ne vien labi parāda, kā skolēni ap-

guvuši zināšanas, bet reizē arī padziļina, paplašina un nostiprina

prasmes un iemaņas rasēšanā.

Skolēnu domāšanas attīstīšana

Mācības organizēju tā, lai skolēni vispirms novērotu un ana-

lizētu tematā paredzētā priekšmeta resp. detaļas ārējo formu, un

pēc tam iepazīstinu viņus ar detaļas uzbūvi.

Lai noteiktu detaļas formu, tās redzamā kontūra domās jāsa-
dala atsevišķos elementos un tie jāsalīdzina ar ģeometriskiem
ķermeņiem vai pazīstamiem apkārtnes priekšmetiem. Tāda iepa-
zīšanās ar skicējamās detaļas formu iemāca skolēnus apzinīgi
analizēt redzēto. Tikai labi izprastu priekšmetu var viegli un

pareizi attēlot.
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Skolēni novēro un analizē priekšmetu formas vairākās stun-

dās pēc kārtas. Sākumā noskaidroju, kā analizēt vienkāršas for-

mas priekšmetus. Pēc tam parādu, kā pētījams priekšmets, kas

sastāv no divu ģeometrisku formu savienojumiem. Piemēram,

mācot VIII klasē 4. tematu, parādu skolēniem bultu ar cilindrisku

galvu vai divpakāpju vārpstu un paskaidroju, ka šīs detaļas sa-

stāv no diviem dažāda izmēra un garuma cilindriem. Pēc tam

lieku skolēniem novērot komplicētākas formas priekšmetus (spai-

les, šļūci, skavu, balsta statni, caursitni, vairākpakāpju vārpstu
v. c.), lai noskaidrotu to elementu savstarpējo sakarību un izmēru

proporcionalitāti. Šādas analizēs rezultātā skolēniem rodas no-

teikts priekšstats par dažādām formām.

Lai nostiprinātu mācības vielu un pārbaudītu skolēnu iegūtās
zināšanas, lieku viņiem patstāvīgi analizēt vairākas līdzīgas deta-

ļas, kā ari to aksonometriskos attēlus. Tas padara stundu dzīvāku,
rada skolēnos interesi un aktivitāti. Prakse rāda, ka viņiem ir

grūti vienlaikus domās sadalīt priekšmetu tā sastāvdaļās (anali-

zēt) un otrādi — apvienot šīs daļas (sintezēt), kā arī nosacīt

sakarību starp tām, jo tas viss prasa sarežģītu loģisku domāšanu.

Tāpēc skolēnu prasmes un iemaņas attīstu pakāpeniski. Vispirms
mācu salīdzināt un klasificēt priekšmetus pēc pazīmēm un īpašī-
bām un tikai pēc tam attēlot tos, balstoties uz apgūtajām zinā-

šanām un prasmēm.

Tātad detaļu analizē attīsta loģisko domāšanu, kas ir svarīgs
priekšnoteikums pareizai skicēšanas apguvei. Rasēšanas tāpat kā

citu priekšmetu stundās mācāmās vielas uztvere ir jo labāka, jo
vairāk sajūtu orgānu tajā piedalās. Skolotāja paskaidrojuma laikā

skolēniem blakus dzirdei un redzei attīstās arī kustības sajūta un

tauste. To veicina detaļas uzbūves un formas analizē. Bez tam

attīstās arī skolēnu telpiskās uztveres un redzes atmiņa. Sākumā

viņi aplūko reālo priekšmetu un pēc tam attēlo to uz papīra. Starp
vērošanu un attēlošanu paiet zināms laiks, kurā skolēni patur at-

miņā priekšmeta attēlu un, balstoties uz savu redzes atmiņu, sāk

skicēt.

Attīstīt skolēnu prasmi iegaumēt redzēto, paturēt to atmiņā un

pēc tam atveidot skicē var tikai ar īpašiem sistemātiskiem vingri-

nājumiem. Tos organizēju šādi. Uzsveru, ka ar atmiņas vingrinā-

jumiem var iegūt dzīvē noderīgas iemaņas. Tad paskaidroju, kā

šādi vingrinājumi veicami. Piemēram, pie klases tāfeles piekaru
plakātu ar lielā mērogā zīmētas vienkāršas detaļas skici. īsu

laiku parādījis plakātu skolēniem, noņemu to no tāfeles vai arī

apgriežu uz otru pusi. Pēc tam lieku skolēniem uzzīmēt skici

pēc atmiņas. Vēlāk, kad skolēniem atmiņa jau attīstīta un viņiem
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var dot sarežģītākus uzdevumus, izlietoju arī aksonometriskus

attēlus, modeļus, detaļas.

Objekta parādīšanas laiku mainu atkarībā no tā komplicē-
tības un skolēnu sagatavotības pakāpes. Ja skolēniem ir grūti
attēlot objektu pēc vienreizējas aplūkošanas, parādu viņiem to

(skici, modeļi vai detaļu) otru reizi, bet pa to laiku lieku aizvērt

darba burtnīcas (ja darbs veicams uz lapas, lieku to apgriezt).
Skolēni uzmanīgi novēro objektu, tad noņemu to, un skicēšana

turpinās pēc atmiņas.
Dodot pirmos redzes atmiņas vingrinājumus, atļauju arī ne-

aizvērt burtnīcas objekta parādīšanas laikā. Skolēni uzliek zīmu-

ļus uz sola, salīdzina savu skici ar objektu un pārdomā, kādi

labojumi jāizdara. Kad skices izgatavotas, uzdodu vienā pēc at-

miņas izlikt mērus. Dažreiz nosaucu kāda detaļas skata mērus,

lai skolēni pārējiem skatiem mērus izliktu patstāvīgi. Tā, pie-
mēram, pasaku pakāpju vārpstas garumu un lielāko diametru.

Pārējos mērus skolēni skicē izliek patstāvīgi, balstoties uz redzes

atmiņu un lieluma izjūtu. Šādi vingrinājumi palīdz attīstīt ne

vien redzes atmiņu, bet arī tēlaino domāšanu un telpas izjūtu.

Vingrinājumu nobeigumā aplūkoju skolēnu veikto darbu, ana-

lizēju atsevišķas kļūdas un parādu paņēmienus to izlabošanai.

Lai attīstītu tēlaino domāšanu, lieku skolēniem modeļus vei-

dot no plastilina, koka un citiem materiāliem. Modelēšanas no-

darbības organizēju šādi: noskaidroju stundas tematu un mērķi,

parādu skolēniem lielā mērogā zīmētu techniskas detaļas skici

un lieku tieši tādu pašu detaļu veidot no plastilina vai sastādīt

no īpaša priekšmetu komplekta 1
.

Kad izgatavotie modeļi pār-
baudīti un izlaboti, izdalu skolēniem atsevišķus rasējumus uz

kartītēm un lieku veidot vēl dažus modeļus.

Dažkārt uz klases tāfeles uzzīmēju kādas techniskas detaļas
skici ar dažām izlaistām līnijām. Tad lieku pēc izsniegtajiem
modeļiem uz tāfeles uzzīmēto skici pārbaudīt un atbilstoši iz-

labot.

Šādi vingrinājumi prasa no skolotāja radošu ierosmi, at-

jautību, pamatīgu sagatavošanos darbam, bet tie ļoti noderīgi
skolēnu tēlainās domāšanas attīstībai.

1 šāds komplekts sastāv no vienkāršiem ģeometriskas formas priekšme-

tiem, kurus savienojot var radīt modeļus, kas pēc savas formas vienādi ar

techniskajām detaļām (sākot ar visvienkāršākajām un beidzot ar sarežģītā-

kajām konstrukcijām). Komplektā ir 26 dažādas koka plāksnītes. Skolā

nepieciešami 15—17 šādi komplekti, t. i., pa vienam uz katra sola. Tuvāki

norādījumi par to izgatavošanu un lietošanu atrodami grāmatā Г. M. Пав-

лов, Чтение чертежей методом конструирования, Учпедгиз, 1953.
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RASĒŠANA UN SKOLĒNU PRAKTISKAIS DARBS

Skolēnu sagatavošanā praktiskajai darbībai loti svarīga ir

prasme lasīt un izgatavot rasējumus. Tā nepieciešama jebkurā
rūpniecības nozarē, kur jaunieši uzsāk darba gaitas pēc skolas

beigšanas. Tādēļ rasēšanai pievēršama liela uzmanība visā sko-

las mācību sistēmā.

Gatavojoties stundām, rūpīgi sakārtoju katram tematam pa-

redzēto teorētisko vielu un ar to saistītos praktiskos darbus.

Bez tam pārdomāju arī, kā parādīt skolēniem iztirzājamo tematu

sakaru ar praksi. Šajā nolūkā rasēšanai vai skicēšanai izvēlos

tādus priekšmetus un detaļas, ko skolēni gatavojuši vai redzējuši
skolas mācību darbnīcās un rūpnīcās, kurās notiek ražošanas

prakse. Skolēnu izgatavotās detaļas ir vērtīgi uzskates līdzekļi.
Lasīt rasējumus skolēni vingrinās galvenokārt pēc rūpnīcu darba

rasējumiem.

Svarīgi, lai katras uzskatei lietojamās detaļas forma atbilstu

mācāmajam tematam. Tā, piemēram, mācot VIII klasē 4. tematu,

izvēlos prizmatiskas un cilindriskas detaļas, bet IX klasē 8.

temata mācīšanai — detaļas ar tādu formu, kuras saturā ir lode.

Lielu nozīmi piešķiru arī uzskates līdzekļu dažādībai mācī-

šanas procesā. Izlietoju tabulas, modeļus, kartītes ar uzdevumiem

v. c. uzskates līdzekļus, ar kuriem var demonstrēt detaļas kon-

strukciju un darbības veidu. Tā, piemēram, mācot VIII klasē

5. tematu «Griezumi un šķēlumi», demonstrēju izjaucamu modeli

un parādu skolēniem īpašu atvāžamu plakātu, kas dod iespēju
uzskatāmi izskaidrot šķēluma figūras izveidi rasējumā.

Uzņēmumā, kur skolēni praktizējas, palīdzu viņiem analizēt

rasējumus, pēc kuriem jāizgatavo detaļas. Parasti paskaidroju
atsevišķus ar izgatavošanas technoloģiju saistītus jautājumus.
Tā, piemēram, iekams skolēni izgatavo kārbu, lieku viņiem uzma-

nīgi apskatīt rasējumu, paskaidrot, kā apzīmēt virsmas apstrādes
tīrības pakāpi, pastāstīt par detaļas apstrādes gaitu, lietojamiem

griezēj- un mērinstrumentiem. Pirms detaļas koniskās daļas
apstrādes paskaidroju, kā nosacīt diametrus pēc rasējumā esoša-

jiem apzīmējumiem (M —1:5, D — 12 mm, L —75 mm). Sāda
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analizē radina skolēnus rūpīgi iepazīties ar detaļas apstrādes
procesu, kas noradīts izgatavojamā priekšmeta technoloģiskajā
kartē.

Apskatīsim dažus piemērus no manas darba prakses, kur

rasēšana cieši saistīta ar sabiedriski derīgo darbu uzņēmumos.

Teorijas un prakses sakars

Rasēšanā teorijas un prakses ciešs savienojums ir viens no

svarīgākajiem mācīšanas noteikumiem, kas ievērojami ceļ sko-

lēnu interesi par mācāmo priekšmetu.
Skolēnu zināšanas rasēšanā tikai tad var kļūt dziļas un no-

turīgas, ja viņi pārliecināti, ka tās nepieciešamas praktiskajā
darbā. Lai ražošanas praksē un skolas darbnīcās skolēni apzinīgi
varētu izmantot savas zināšanas rasēšanā praktisku uzdevumu

atrisināšanai, nepieciešams viņus ražošanas procesiem labi saga-
tavot jau klasē. Tādēļ, iekams sāku iztirzāt kārtējo programās

nodalījumu, vispirms izskaidroju skolēniem mācāmās vielas prak-
tisko nozīmi nodarbībās skolas darbnīcās un ražošanas praksē
uzņēmumos. Norādu, ka vielas apgūšanai būs nepieciešamas
zināšanas, matemātikā, fizikā, mašīnmācības pamatos. Reizē pa-

skaidroju, kur un kā ražošanas praksē noder prasme rasēt vienu

vai otru konstrukciju, kā arī lasīt rasējumus ar visiem pieņem-
tajiem apzīmējumiem.

Paskaidrojumam sniedzu vairākus piemērus.

Strādājot mācību darbnīcās, bieži jāaprēķina apaļa stieņa
minimālais diametrs, ja no tā jāizvīlē skrūvei kvadrātveida

galva. Tam nolūkam jāizlieto formula a.t = R2 vai arī Pitagora
teorēma.

IX klases skolēniem ražošanas praksē bija jāpieslīpē koniskas

detaļas, kuru D =36 mm, d = 25 mm un L = 22 mm. Lai ap-
rēķinātu virpas suporta pagrieziena leņķi, viņi lietoja formulu

,D — d

Ražošanas praksē vajadzēja izlietot arī rasēšanā apgūtas
zināšanas. Tā, aizzīmējot šablonus urbju, cirtņu un griežņu
asināšanai, vajadzēja prast konstruēt 60°, 55°, 45°, 75° un 120°

leņķus. Te piebildu, ka daudzas ģeometriskas konstrukcijas
viegli darināmas ar rasēšanā apskatītajiem paņēmieniem, pie-
mēram, perpendikula novilkšana, riņķa dalīšana vienādās da-
ļas v. c.
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Runājot par rasēšanas nozīmi, sniedzu arī dažas ziņas no

rasējuma attīstības vēstures. Te norādu uz apstākļiem, kādos

radušies vieni vai otri grafiskie jēdzieni. Piemēram, atgādinu,
ka jebkura zīmējuma elementi ir līnijas un punkti. To jēdziens
attīstījies sakarā ar cilvēku praktisko darbu, kad radās vajadzība
izmērīt dažādus attālumus un laukumus. Vēlāk uz iegūtās pie-
redzes pamata abstrakcijas ceļā attiecīgie punkti un līnijas at-

tēloti plānos resp. rasējumos. Tālāk pastāstu, ka, sabiedriskajai
ražošanai attīstoties, attīstās arī attēlošanas veidi.

Izskaidrojot mācāmās vielas praktisko nozīmi, demonstrēju

raksturīgākos un politechniskajai apmācībai visnoderīgākos tech-

nisko detaļu paraugus, būvkonstrukciju elementus v.c. priekš-
metus, kam sakars ar iztirzājamo tematu.

Noskaidrojis rasēšanas nozīmi, pāreju pie teorijas, pamatojot
to ar raksturīgiem ražošanas uzdevumiem. Tā, piemēram, mācot

VIII klasē 4. tematu, lieku skolēniem vingrināties rasēt uzgriež-

ņus, asis, vārpstas, uzmavas, urbšanas balstus un arī dažādas

-sagataves, kuru ģeometriskā forma ir cilindrs vai prizma. Māco-

ties 6. tematu «Salaidumi», skolēni vingrinās automobiļa ben-

zina sūkņa un kolektora starpliktņu, uzgriežņu v.c. technisko

detaļu rasēšanā.

Arī rasēšanas kursā ietilpstošo tēlotājas ģeometrijas elementu

mācīšanai izvēlos techniskus priekšmetus ar tematam atbil-

stošām ģeometriskām formām. Tā, piemēram, iztirzājot projek-
ciju plaknēm paralēlu vai perpendikulāru šķautņu un skaldņu

attēlošanu, izvēlos rasēšanai ķetnojumus, salaidumu ligzdas,

galdnieku leņķi v. c.

Šās nodaļas mācīšanas procesa sākumā skolēni vēro norā-

dītos stāvokļus un konstrukcijas paņēmienus speciālos modeļos,
bet pēc tam reālos priekšmetos, salīdzināšanas ceļā izdara sprie-
dumus un secinājumus par apskatītajām kārtulām. Piemēram,

ja virsskatā detaļas skaldne attēlota kā nogrieznis, tad tā ir

perpendikulāra horizontālajai projekciju plaknei. Ja nogrieznis,
kas virsskatā attēlo doto skaldni, paralēls x asij, tad skaldne

paralēla frontālajai projekciju plaknei un tās attēls pretskatā būs

dabiskajā lielumā.

Katra temata nobeigumā, pamatojoties uz apskatīto teorē-

tisko materiālu, lieku skolēniem skicēt un rasēt. Sevišķu uz-

manību pievēršu tam, lai skolēni labi iemācītos lasīt techniskos

rasējumus. Tam nolūkam plaši izlietoju darba rasējumus, kādus

lieto rūpnīcā, kur skolēni iet ražošanas praksē. Šos rasējumus
skolēni analizē kā stundās, tā arī prakses laikā, veicot darba

uzdevumus.
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Sākumā mācu skolēnus strādāt pēc instrukciju kartītēs uz-

rādītajiem darba operāciju rasējumiem, jo uzskatu šo prasmju
apguvi par sevišķi svarīgu. Lai atbalstītu technisko jaunradi,
prakses nobeigumā lieku skolēniem pašiem patstāvīgi izgatavot
darbam nepieciešamos zīmējumus. Dodu arī uzdevumus, kas at-

tīsta domāšanu un prasmi izmantot stundās apgūtos zinātņu pa-

matus. Tā, piemēram, izsniedzis detaļas darba zīmējumu, lieku

pēc tā izgatavot technisko rasējumu, aprakstīt ražojamā priekš-
meta ārējo formu un izgatavošanas secību. Uzdevums formulēts

šādi.

Doti: detaļas zīmējums, darba uzdevums un techniskie noteikumi.

Izgatavot: technisko rasējumu.
Aprakstīt: 1) detaļas formu,

2) pamatotu sagataves un materiāla izvēli,

3) paredzēto apstrādes iekārtu, palīgierīces un instru-

mentus,

4) norādīto operāciju secību,

5) kā noteikt racionālāko griešanas režimu.

Veicot vienu no šādiem uzdevumiem, IX klases skolniece G. B.

raksta:

Dots: 1) tapas darba zīmējums un 2) darba norīkojums.
Izgatavot: technisko rasējumu.
Apraksts: 1. Detaļas forma. Pēc darba zīmējuma tapas ārējā

forma sastāv no divu cilindru (30 mm un 24 mm)

savienojuma. Labajam (30 mm caurmēra cilindram)
ir 45° konisks novirpojums, bet kreisajam (24 mm

caurmēra cilindram) galā ir 12 mm dziļš un 8 mm

caurmēra ieurbums.

2. Sagataves izvēle. Par piemērotu sagatavei izvēlos

apaļu St. 8 markas tēraudu. Apstrādei paredzu
2 mm uzlaidi, tādēļ sagataves diametram jābūt 34

mm (30 -f- 4 = 34). Tapas labajam galam ņemu
2 mm uzlaidi, rievu nogriešanai — 4 mm, bet

griežņi iestādu 10 mm attālumā no patronas. Tādēļ
kopējais sagataves garums ir 55+2+4-1-10 =71

(mm). Garumam par bazi der sagataves neap-
strādātais apaļais gals, bet cilindriskajai virsmai

tās caurmērs.

3. lekārta, palīgierīces un instrumenti. Virpa metāla

apstrādei, uzgriežņu atslēga, griežņi (taisnas virs-

mas, kā arī gala apvirpošanai un nogriešanai),
8 mm spiralurbis ar patronu, bīdmērs un mērline:

als. Apvirpojot cilindrisko virsmu, griežņi iestādīšu
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90° leņķī attiecībā pret sagataves asi. Tas dos

iespēju šo griežņi lietot arī cilindru pakāpes no-

virpošanai. Vispirms novirpošu sagataves galu. Sa-

gataves pakāpes koniskajam novirpojumam iz-

vēlēšos atbilstošu griežņi, iestādot to 45° leņķī
attiecībā pret detaļas asi. Detaļas nogriešanai
iestādīšu griežņi ar 4 mm platu un 20 mm garu

galvu.
4. Apstrādes secība:

a) gala apvirpošana,

b) 30 mm caurmēra cilindriskās daļas apstrāde,
c) 24 mm

d) pakāpes konusa (2X45°) novirpošana un cau-

ruma (8 mm caurmēra un 12 mm dziļa) ieurb-

šana,

c) gatavās detaļas nogriešana, ievērojot paredzēto
garumu — 55 mm.

5. Griešanas režims:

\ • • Ui +
D— d 34—30_ Q , ч

a) novirpojuma biezums t= —-—; -—-—=2(mm);

30 —24
Q t \

— 3 (mm),
2

v

b) padeve S=o,s mm/apgr.,

c) griežņa stabilitāte T=90 mm,

d) griešanas ātrums (pie dotajiem apstrādes nosa-

cījumiem) v= 158 m/min.,

c) urbšanas ātrums v = 20—40 m/min., padeve
S = 0,3 mm/apgr.

Veicot ražošanas praksē līdzīgus uzdevumus, skolēni sīki

apraksta darba operācijas, izlietojot mācību stundās gūtās zi-

nāšanas.

Kādēļ jāizvēlas tādas detaļu formas, kas atbilst rasēšanas

stundās apgūtajam programās tematam? Kā rāda pieredze, šāda

pieeja katram tematam palīdz skolēniem dziļi izprast teorētisko

zināšanu nozīmi darba praksē. Veicot praktiskus uzdevumus,

skolēni iemācās saskatīt formas ari reālos priekšmetos un kom-

plicētas formas iztēlē sadalīt vienkāršākās.

Katra temata nobeigumā, pamatojoties uz apskatīto teorētisko

vielu, lieku skolēniem veikt praktiskus darbus skicēšanā un

rasējumu lasīšanā.

Tā strādājot, neatlaidīgi cenšos panākt, lai skolēni jau pašā
rasēšanas kursa sākumā, prasmei un iemaņām veidojoties, gūtu
konkrētus priekšstatus par reālo pasauli.
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Rasēšana ražošanas prakse

Ražošanas prakse rūpniecības uzņēmumos pozitivi ietekmē

rasēšanas mācīšanu, padarot saturīgāku un mērķtiecīgāku sko-

lēnu gatavošanu praktiskajai darbībai. Tā, piemēram, aizzīmējot

dētajās pēc rasējumiem, skolēni īsā laikā iemācās patstāvīgi
strādāt ar darba rīkiem. Veicot aizzīmēšanas darbus, skolēni ne

tikai padziļina un nostiprina ģeometriskās rasēšanas teoriju,
bet arī iemācās to lietot praksē.

2. autoremonta un Hidrometeoroloģisko piederumu rūpnīcas

mechaniskajos cechos Rīgas 23. vidusskolas skolēnu

grupa iepazinās ar apstrādājamo detaļu rasējumiem. Pēc tiem

viņi noskaidroja atsevišķu elementu formu un izmērus, virsmas

apstrādes tīrības pakāpi v. c. priekšmeta apstrādē nepieciešamus
datus.

Ar lielu interesi skolēni novēroja arī detaļu virpošanu pēc
darba rasējuma datiem. Skolēniem, kas praktizējās darbā pie

virpas, bija jāpārbauda detaļu izmēri un jāiemācās tās apstrā-
dāt: apvirpot, nogriezt, izvirpot, urbt un uzgriezt vītnes. Pakā-

peniski viņi veica aizvien sarežģītākas operācijas, bieži parādot
patstāvīgu- izdomu un ierosmi.

111 ceturkšņa beigās skolēni jau brīvi orientējās darba rasē-

jumos. Pēc tiem gatavotās detaļas viņi nodeva kontroles darbi-

niekiem, kas atzinīgi novērtēja darbu.

Mācīdamies pazīt un praksē lietot svarīgākos rasēšanā pie-
ņemtos apzīmējumus, skolēni redzēja, ka bez šādām zināšanām

un iemaņām nevar kļūt par teicamiem strādniekiem.

Kad skolēni jau prata lasīt rasējumus, viņiem uzticēja skiču,
darba rasējumu un to gaismas kopiju gatavošanu mechaniskā

cecha vajadzībām. Ar sevišķi lielu interesi viņi rasēja detaļas
klaņa virpošanas ierīcei pēc kāda rūpnīcas racionalizatora skicēm.

Katram skolēnam bija jāizgatavo vienas detal.as rasējums un

gaismas kopija. Lielāko darba daļu skolēni veica patstāvīgi. Tas,

protams, nenotika bez manas palīdzības: devu padomus par

detaļu attēlošanas samēriem, par viena vai otra ; griezuma liet-

derību, par materiāliem, termisko apstrādi v. c.

Ar lielu gandarījumu skolēni ne vien novēroja, kā pēc viņu
rasējumiem un gaismas kopijām izgatavo detaļas, bet arī aktivi

piedalījās ierīces montēšanā. Tādējādi viņi pārliecinājās, ka

spēj veikt svarīgus ražošanas uzdevumus. Tam neapšaubāmi
bija liela audzinoša nozīme.
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Līdzīgus pasākumus veica arī citas skolēnu grupas. Kāda

skolēnu grupa strādāja uzņēmuma montāžas cechā, kur

bija jāveic neliels pasūtījums agregātu cecha vajadzībām —

jāizgatavo 20 kronšteinu nostiprināšanas aptveru. Tā kā aptveru
darba rasējuma nebija, tad to uzdeva izgatavot skolēniem. Šis

uzdevums viņus nesamulsināja, jo līdzīgs darbs jau reiz bija
veikts skolas mācību darbnīcās. Uzzinājuši no cecha priekšnieka

gatavojamās aptveres pamatgabaritus, nostiprinājuma noteiku-

mus un saistījuma vietas izmērus, skolēni uzzīmēja skici. Ar

dažiem sīkiem labojumiem skicē pasūtījumu varēja izpildīt vienā

dienā. Par prasmīgi veikto darbu cecha priekšnieks izsacīja
skolēniem pateicību. Es padarīto novērtēju ar atzīmi, ko ierakstīju
žurnālā. Ar rūpnīcas vadības atļauju vairākus skolēnus izdevās

iesaistīt konstruktoru un rasētāju darbā. Dažus vienkāršāku

konstrukciju rasējumus un skices viņi veica labi un saņēma gal-

venā konstruktora atzinību. Taču ar pedagoģisku taktu tika

norādīts arī uz nepilnībām un trūkumiem (sevišķi uz tech-

niska rakstura kļūdām). «Svarīgi ir tas», sacīja galvenais kon-

struktors I. Ivļevs, «ka rasējumi techniski pareizi un jūs protat
tos lasīt.»

Inženiera vadībā skolēni ar lielu interesi veica daudz uz-

devumu — darināja darba rasējumus, skices un gaismas kopijas,
tādējādi padziļinot un nostiprinot skolā apgūtās zināšanas un

iemaņas. Tā, piemēram, skolēni iemācījās zīmēt vienkāršu detaļu

skices, kurās norādīja visus nepieciešamos apzīmējumus. Iz-

liekot detaļas izgatavošanai vajadzīgos mērus, skolēni noskaid-

roja tās izgatavošanas technoloģiju, iemācījās mērīt ar bīdmēru,
vītņu mēru v. c. mērinstrumentiem, kā arī pārbaudīt izgatavoto
produkciju pēc rasējuma. Tā viņi apguva vērtīgas profesionālas
zināšanas un prasmes, iepazinās ar rasējuma nozīmi dažādās

darba nozarēs.

Mūsu rūpniecība ir īpatnēja ne tikai ar savu technisko, bet

ari ar sabiedriski ekonomisko raksturu. Tādēļ ir svarīgi, lai

skolēni ražošanas darbā saskatītu ne vien teorijas sakaru ar

praksi, bet arī mūsu rūpniecības sociālistisko raksturu. Rūpnīcā
bija interesants stends, kur varēja redzēt racionalizatoru iesnieg-
tos priekšlikumus. Stendā bija izstādīti racionalizatoru izgata-
voto priekšmetu paraugi ar darba rasējumiem, aprakstiem un

ekonomisko rezultātu datiem, kas raksturo darba laika un mate-
riālu ietaupījumu. Stends uzskatāmi parādīja, kā iespējams
cīnīties par tautas materiālās un kulturālās labklājības tālāku

kāpinājumu. lepazīstoties ar eksponātiem, ko stends popularizēja,
skolēni pārliecinājās, ka ikkatram racionalizācijas priekšlikumam.
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lai to varētu ieviest ražošana, nepieciešams labs rasējums, kas

uzskatāmi ilustrē racionalizatora technisko ideju.
Trešā ceturkšņa beigās, ražošanas praksei noslēdzoties, skolā

noorganizēju skolēnu radošā darba izstādi. Tajā bija
sakopoti modeļi, maketi, prakses laikā darināti rasējumi un pēc
tiem uz dažādiem darbgaldiem izgatavotas detaļas, kā ari sko-

Dēnu apcerējumi par praktiskiem tematiem, piemēram, «Kā

es strādāju pēc rasējuma», «Rasējuma lasīšana mūsu praksē»,
«Lekāla līkņu lietošana technikā» v.c. Izstāde, kas uzskatāmi

parādīja skolēnu techniskās veiksmes attīstību, lika pamatu poli-
technizacijas muzejam, kam skolā ir ne tikai izglītojoša, bet arī

audzinoša nozīme. Eksponāti ierosināja skolēnus, kas nebija pie-
dalījušies ražošanas praksē, arī pašiem izgatavot tādus modeļus

un rasējumus, kādus darinājuši viņu biedri. Paredzēts pakā-
peniski papildināt muzeja eksponātus ar politechniskajai apmā-
cībai noderīgiem materiāliem.

Lielu interesi skolēnos radīja arī prakses laikā organizētā
tikšanās ar rūpnīcas jauniešiem — darba teicamniekiem. Tā, pie-

mēram, kādā skolēnu un rūpnīcas jauniešu kopējā sanāksmē

virpotājs Gusevs interesanti pastāstīja, kā viņš sekmīgi savieno

darbu rūpnīcā ar studijām rūpniecības institūta neklātienē. Cen-

tīgais virpotājs parādīja skolēniem, kā rasējumi lietojami darba

pie virpas, un uzsvēra, ka to izpratne palīdz viņam sasniegt

augstu ražīgumu un novērst brāķi. Līdzīgi norisēja sastapšanās
ar citiem rūpnīcas jauniešiem.

Praksei beidzoties, organizēju noslēguma pārrunas
un iepazīstināju skolēnus ar rūpnīcas virpotāju-teicamnieku

(b. Golubova un b. Zuravļeva) darbu. Šie pirmrindnieki pa-
stāstīja, ka laba prasme lasīt rasējumus dod iespēju sasniegt

augstu darba ražīgumu un novērst brāķi. Pēc noslēguma pār-
runām paziņoju skolēniem, ka visi viņu veiktie darbi novērtēti

un atzīmes izliktas žurnālā.

Ražošanas praksē skolēni ne tikai paplašināja un nostiprināja
mācību stundās apgūtās zināšanas, bet arī palīdzēja izveidot

rasēšanas un citu mācību priekšmetu mācīšanas materiālo bazi.

Tā, piemēram, pēc pašu gatavota rasējuma viņi izveidoja stendu

«Montāžas rasējums», parādot tajā mašīnas galvenos mezglus;

sakopotās detaļas bija ilustrētas ar darba rasējumiem. Tika

izgatavoti arī stendi ar dažādu kustības pārvadu modeļiem,

griezumu paraugiem v. c, kas noderēja uzskatei mācību stundās.

Apskatītie skolēnu ražošanas prakses pasākumi ir viena no

daudzajām darba formām, kas nodrošina teorijas un prakses
vienotību rasēšanas mācīšanas procesā.
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Secinājumi un ierosinājumi

Pieredze rāda, ka rasēšanas mācīšanu iespējams saistīt ar

skolēnu sabiedriski derīgo darbu rūpnīcā. Tur viņi redz rasē-

šanas nozīmi un pārliecinās, ka stundās apgūtās teorētiskās

zināšanas var izmantot ražošanas praksē. Sakarā ar to skolēni

cenšas rūpīgāk darināt darba rasējumus un skices, t. i., precizāk
zīmēt detaļu projekcijas. Viņi drošāk lieto pieņemtos apzīmēju-
mus un pareizāk norāda attiecīgā objekta izgatavošanai nepie-
ciešamos izmērus.

Skolēni iemācās brīvi lasīt rūpnīcu darba rasējumus. Skicējot
dažādās rūpnīcās gatavotās detaļas, kā arī veicot atsevišķas

apstrādes operācijas, viņi iemācās rīkoties ar mērīšanas un

aizzīmēšanas instrumentiem.

Lai gūtu labus rezultātus, skolēni jāizvieto tādās ražošanas

nozarēs, kur viņi vislabāk var izlietot rasēšanas stundās ap-

gūtās zināšanas. Tā, piemēram, strādājot mechaniskajā cechā,

kur uz darbgaldiem gatavo dažādas detaļas pēc rasējumiem,
skolēniem iespējams ne vien nostiprināt apgūtās mērīšanas un

rasējumu lasīšanas iemaņas, bet arī attīstīt jaunradi.
Izvēloties skolēnu praksei ražošanas nozares, jāgādā, lai

darbam tur būtu politechniskās apmācības raksturs. Vēlams, lai

skolēnu veiktās darba operācijas būtu saistītas ar attiecīgajiem
rasēšanas programās tematiem, lai darbs rūpnīcā padziļinātu
un nostiprinātu rasēšanas stundās iztirzāto mācību vielu.

Skolēnu sagatavošanā ražošanas praksei liela nozīme ir no-

darbībām skolu mācību darbnīcās, kur viņi mācās strādāt pēc
skices un rasējuma.

Mācību viela jāplāno, ņemot vērā veicamā uzdevuma un sko-

lēnu apgūto zināšanu savstarpējo sakarību. Tā, piemēram, VIII

klasei mācamo vielu plānoju tā, lai rasēšanā apskatāmie temati

dabiski saistītos ar skolēnu darbu darbnīcās un palīdzētu viņiem

apzinīgi apgūt arī citus mācību priekšmetus:

Temati rasēšanas

stundās

Paredzamie darbi, ko

skolēni gatavos mācību

darbnīcās

Darba gaitā izlietojamās

citos mācību priekšmetos

apgūtās zināšanas

«A» 4. temats

Prizmatiskas formas

priekšmetu rasējumu iz-

gatavošana.
Vingrinājumi prizma-

tiskas formas detaļu
technisko rasējumu la-

sīšanā un skicēšanā

Stativi, aizzīmēšanas

balsti, četr- un sešstūru

uzgriežņu sagataves.

Griežņu paliktņi u. c.

detaļas mācību darbnī-

cām. Modeli rasēšanas,

matemātikas un fizikas

kabinetiem.

Algebras un aritmētikas

zināšanas izstrādājumu sa-

gatavju garumu aprēķinā-
šanai.

Ģeometrijas zināšanas —

par nogriežņu attiec bāra

un proporcionalitāti, lī-

dzīgām figūrām taisnstūri;
J 1 i..- 1 1 !
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Tabulas turpinājums

Dodot skolēniem iespēju mācību stundās apgūtās zināšanas,

prasmes un iemaņas lietot praktiskajā ražošanas darbā, ne tikai

mērķtiecīgi izraisām viņos interesi par ražošanas darbu, bet ari

veidojam apziņu, kā skolā apgūtās zināšanas, prasmes un iema-

ņas nepieciešamas materiālu vērtību ražošanā. Tāpēc turpmāk
esmu paredzējis: 1) stundu plānos ietvert vingrinājumus, kas

pamatoti uz prakses datiem (sevišķi skicējumos no dabas); ving-
rinājumiem rasējumu lasīšanā izvēlēties katram tematam at-

bilstošu piemēru no rūpnīcu prakses; 2) mācību stundās plaši
izlietot rūpnīcu racionalizatoru un novatoru rasējumus ar at-

bilstošiem paskaidrojumiem; 3) ražošanas prakses laikā pa-
skaidrot rasēšanas sakarus ar fiziku, matemātiku v. c. mācību

priekšmetiem; 4) lielāku uzmanību veltīt modelēšanas stundu

organizācijai un metodikai, saistīt modelēšanu ar praksi rūp-
nīcās; 5) skolēnu ražošanas darbam rasēšanā izstrādāt uzskaites

formu; 6) rīkot skolēnu ražošanas darbu izstādes; 7) paplašināt
skolas politechnizacijas muzeju ar skolēnu techniskās jaunrades
rasējumiem; 8) attīstīt un veicināt skolēnu-konstruktoru un racio-

Temati rasēšanas

stundās

Paredzamie darbi, ko

skolēni gatavos mācību

darbnīcās

Darba gaitā izlietojamās
citos mācību priekšmetos

apgūtās zināšanas

«B» 4. temats

Cilindriskas formas

priekšmetu rasējumu iz-

gatavošana. Vingrinā-
jumi rasējumu lasīšanā.

Paplāksnes, tapas,
bultu un skrūvju saga-
taves u. c. detaļas mā-

cību darbnīcām. Savie-

nojumu detaļas pēc še-

fības rūpnīcas pasūtī-

juma.

Fizikas zināšanas pat

slīpo plakni un skrūvi.

Algebras zināšanas, kas

nepieciešamas, aprēķinoi
atsevišķas detaļas un tc

elementus.

5. temats.

Šķēlumi un griezumi.
Detaļu (ar šķēlumiem
un griezumiem) tech-

nisko rasējumu lasīša-

na un skicēšana.

Tās pašas detaļas,
kas norādītas 4. «A*

un 4. «B» tematā. Jā-

ņem tās, kas satur

ierievas (piemēram,
ūdens sūkņa vārpstiņs
IA 3-51).

Ģeometrijas zināšanas

par daudzskaldņiem, tc
virsmām un šķēlumu lau-

kumiem, kā arī metriska-

jām sakarībām trijstūri

un riņķī.

6. temats.

Salaidumi. Uzgriežņu un izciļņu
atslēgas, viras u. c.

priekšmeti skolas mā-

cību darbnīcām. Pasū-

tījumu izpilde šefļbas

rūpnīcai. /

Ģeometrijas zināšanas

par leņķu un pieskaru
konstruēšanu, par līdzī-

gām figūrām u. c.



nalizatoru darbu. Realizējot paredzētos pasākumus, ievērojami
nostiprināsim rasēšanas apmācības sakaru ar ražošanas praksi
rūpniecībā, un tas savukārt sekmēs skolēnu sagatavošanu prak-
tiskajai darbībai.
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ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЭТОЙ БРОШЮРЕ СТАТЕЙ

В. Ф. КАТАЕВА

В брошюре „Теория и практика на занятиях по черчению"
Сектор политехнического обучения Научно-исследовательского

института школ Министерства просвещения Латвийской ССР

публикует две статьи из опыта работы учителя Рижской сред-

ней школы № 23 В. Ф. Катаева „Выполнение эскизов с натуры"
и „Черчение и практическая работа учащихся". Автор рас-

сматривает вопросы организации и методики проведения уро-

ков черчения.

В статье „Выполнение эскизов с натуры" подробно изложены

методы обучения учащихся средних школ составлению эскизов

и дан анализ этих методов. Кроме того, показано, какими на-

глядными пособиями можно пользоваться и какие упражнения

нужно задавать учащимся при выполнении практических работ
по каждой отдельной теме.

В статье
,
Черчение и практическая работа учащихся" автор

рассказывает, как он увязывает преподавание черчения с про-

изводственной практикой учащихся VIII — X классов. Автором
сделаны также некоторые выводы о возможностях улучшения

учебно-воспитательной работы на уроках черчения на базе про-

изводственного обучения учащихся.

Научно-исследовательский институт школ Министерства про-

свещения ЛССР просит читателей настоящей брошюры прислать
свои замечания и предложения по адресу: г. Рига, ул. Вальню, 2,
комн. 115, Сектор политехнического обучения.
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