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Māksla. Kādā veidā savas jūtas un domas 
pauž rakstnieks/dzejnieks/mākslinieks/
komponists, un kuru no veidiem izvēlētos es? 

Mājas. Tradīcijas. Laiks. Kādā veidā es varu 
izteikt savu attieksmi pret autora nostāju? 

7. klasei

Māksla. Kas nosaka tēmas izvēli un tās prin-
cipu atspoguļojumu dažādiem rakstniekiem/ 
māksliniekiem/komponistiem? 

Mājas. Tradīcijas. Laiks. Kā autoru un lasītāju 
ietekmē tā laikmeta, kurā viņi dzīvo, kultūras 
īpatnības?

8. klasei

Māksla. Kā es varu interpretēt ideju, 
izmantojot dažādus mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļus? 

9. klasei

SATURS

Daba. Kā es atpazīstu mākslinieciskos tēlus 
citu autoru darbos un izmantoju tos savā 
radošajā darbā? 

Mājas. Tradīcijas. Laiks. Kas man palīdz 
izprast laikmeta simbolus kultūrvēsturiskā 
kontekstā? 

Daba. Kā veidojas dialogs ar daiļdarba 
autoru? 

Daba. Kāpēc ir vajadzīgas dabas attēlošanas 
tradīcijas literatūrā, un kā tās veidojas? 

Spēle. Fantāzija. Kādas grāmatas izvēlos lasīt 
es: fantastikas vai reālistiskās – un kāpēc? 

Draugi. Kā es uztveru un vērtēju autoru, lasot 
viņa darbus?

Pasaule. Kāpēc ir svarīgi fiksēt un dalīties par 
piedzīvoto ceļojumā, kādā veidā to daru es? 

Spēle. Fantāzija. Kādas izjūtas manī izraisa 
komiski un traģiski notikumi literārā darbā? 

Draugi. Kā mijiedarbojas autora un viņa 
literārā tēla pasaules uztvere? 

Pasaule. Kā literārā darbā tiek pausta 
izpratne par dzīves patiesajām vērtībām? 

Spēle. Fantāzija. Kā daiļdarbā ir saistīti 
vēsturiskais laikmets, kultūra un autora 
personība? 

Draugi. Kā es varu radīt eksperimentālu 
tekstu par draudzību? 

Pasaule. Ko man var iemācīt mūsdienu 
rakstnieki un literārie varoņi? 
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