DARBA LAPA ERASMUS+
1. UZDEVUMS
Sameklējiet internetresursos atbildi uz jautājumu: “Kā atšķirt dabīgās ādas
izstrādājumus no mākslīgās ādas izstrādājumiem?”

Iespējamās atbildes:
Kad mēs iegādājamies ādas izstrādājumus, bieži vien nākas aizdomāties,
vai tiešām maksājam bargu naudu par īstu mantu, vai arī pārdevēji mūs
veikli apmāna. Ļoti svarīgi ir zināt, kā atšķirt īstu ādu no viltojuma jeb
mākslīgajām ādām. Kā lai to izdara?
1. Viena no vislabākajām metodēm, kā noteikt to, vai tā ir īsta āda, ir
pieskaršanās tai ar pirkstiem. Dabīgā āda vienā momentā no jūsu pirksta
sasildīsies. Mākslīgā āda tā arī paliks auksta. Šīs metodes efektivitāte
pieaug aukstos laika apstākļos.
2. Ļoti svarīgi ir arī ieskatīties materiāla neapstrādātajā daļā. To var atrast,
piemēram, pie apavu auklām. Mākslīgajai ādai šajā vietā būs redzami
vairāki slāņi, kuru starpā būs arī kārta no plēves. Dabīgai ādai šajā vietā
būs redzama viena vienīga bieza ādas kārta.
3. Vajag pārbaudīt ādu saskarsmē ar mitrumu. Uzklājiet pāris pilienus
ūdens uz konkrētā materiāla. Īsts materiāls iesūks sevī ūdeni, kļūstot
mazliet tumšāks. Ja tas būs pakaļdarinājums, tad ūdens uzreiz notecēs
nost.
4. Īstās ādas izstrādājumiem vienmēr līdzi nāk nelieli ādas gabaliņu paraugi.
Tie parasti ir daudz biezāki nekā analogajos pakaļdarinājumos
izmantotie.
5. Noteikti var pasmaržot, ja tā ož pēc plastmasas, pārāk pārstrādāta
materiāla, tad tas ir viltojums un uzreiz jūtams.

2. UZDEVUMS
Praktiskajās nodarbībās “Apkalnu mājās” pārliecinieties par iespējām
atšķirt dabīgās ādas izstrādājumus no mākslīgās ādas izstrādājumiem.
Uzrakstiet secinājumus!
(skolēniem tiek izdalītas lapiņas, uz kurām uzraksta savas atbildes)

3. UZDEVUMS
Kādus ādas izstrādājumus varat nosaukt?
(skolēni sauc..)
Iespējamās atbildes:
Siksnas, somas, čemodāni, apavi, aksesuāri, naudas maki, jakas, bikses,
automašīnas sēdekļu apdare, mēbeļu apdare, cepures, cimdi, kažoki,
zirglietas, kakla siksnas, atslēgu piekariņi, pastalas, piezīmju grāmatu,
plānotāju vāciņi….

4. UZDEVUMS
Paskaties visapkārt! Padomā un nosauc kādus ādas izstrādājumus tu
redzi savās mājās!

Kas no dzirdētā nodarbības laikā Tevi pārsteidza, izbrīnīja, lika
aizdomāties! Padalies savās pārdomās ar ģimenes locekļiem, klases
biedriem!
Vairāk informācijas: http://www.apkalnmajas.lv/adas-izstradajumi

