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Mācību un metodiskais līdzeklis



SATURS

Mājas. Kā ar literāra tēla palīdzību atklāj 
mājas un ģimenes vērtības? 

Daba. Kā folkloras teksti (tautasdziesmas, 
mīklas, ticējumi, teikas) veido izpratni un 
saudzīgu attieksmi pret dabu? 

4. klasei

Spēle. Kā dažādu laiku literārajos darbos 
atklājas cilvēku savstarpējās attiecības un 
ētiskās vērtības?

Laiks. Kādas literāro pasaku vērtības izmanto 
citos mākslas veidos?

Fantāzija. Kā ar personifikācijas palīdzību
veido tēlu?

Māksla. Kā atšķiras literārā darbā un citu 
mākslas veidu darbos izmantotie izteiksmes 
līdzekļi un paņēmieni?

Laiks. Kāda bijusi skola dažādos laikos?

5. klasei

Daba. Kā dzeja atklāj dabas skaistumu 
gadalaikos un sakārtotā vidē? 

Draugi. Kā tēlojumos un atmiņu stāstos atklāj 
draudzības nozīmi? Kas īpašs detektīvžanra 
stāstos?

Mājas. Ko atklāj pasaku luga?

Tradīcijas. Kā latviešu tautas pasakās un 
sakāmvārdos atklājas ģimenes attiecības un 
vērtības?

Pasaule. Kā cittautu pasakās atklājas cilvēku 
īpašības un vērtības?

Laika zīmes tekstā. Kādas laika zīmes var 
saskatīt teikās?

6. klasei 

Fantāzija. Kā literārajās pasakās saskaras 
fantāzija un realitāte?

Darbs. Kā latviešu folklorā atklājas attieksme 
pret darbu un darba tikumu?

Daba un cilvēks. Kā dabas tēli palīdz 
raksturot dabas un cilvēka attiecības?

Mājas. Kā tiek veidots dramaturģisks darbs, 
kurā īpaša nozīme ir māju attēlojumam?

Pasaule. Kā raksturot literāru tēlu prozas 
darbā?

Draugi. Kā ar iztēles palīdzību radīt sev 
nozīmīgas lietas stāstu?

Skola. Kā rakstnieku darbos un cilvēku 
pieredzes stāstos atklājas skolas ikdiena 
dažādos laikos?

Pasaule. Kā, iepazīstot literārus darbus un 
citus avotus par svešām zemēm un valstīm, 
veido piederības izjūtu dzimtajai vietai?

Fantāzija. Kā personifikāciju izmanto jaun-
radē, iepazīstot spoku stāstus un pasakas 
(fantāzijas stāstus)?

Spēle. Cik daudzveidīgi dzejā izmanto vārdu 
spēles, ritma elementus un atskaņas?

Spēle. Kā raksturot dzejoļu formu?

Draugi. Kā anekdotes žanrs veicina prasmi 
veselīgi pasmieties par sevi un dzīves 
situācijām?

Draugi. Kā prozas darbā var izprast jauniešu 
attiecību veidošanos?

Pasaule. Kā cittautu pasakās atklājas cilvēku 
īpašības un vērtības?

Fantāzija. Kā personifikāciju izmanto jaun-
radē, iepazīstot spoku stāstus un pasakas 
(fantāzijas stāstus)?

Spēle. Cik daudzveidīgi dzejā izmanto vārdu 
spēles, ritma elementus un atskaņas? 
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SATURS

Mājas. Kā literārajos darbos tiek parādīta 
māja un tur sastapto cilvēku nozīme personī-
bas veidošanā? 

Laiks. Kā dažādas dzīves situācijas atklājas 
novelē?

7. klasei 

Tradīcijas. Kā latviešu folklorā un literārajos 
darbos atklājas latviešu tautas tradīcijas un 
cilvēka dzīve gadskārtu ritumā? 

Daba. Kā miniatūras ar spilgtiem tēlainās 
izteiksmes līdzekļiem atklāj mazo lietu skais-
tumu dabā?

Vēsture. Kā izprast detektīvstāsta sižetu, tēlu 
rīcību?

Draugi. Kā literāra darba iepazīšana palīdz 
atrast virtuālus draugus?

Tradīcijas. Kā tradicionālās kultūras norises 
(latviešu godi) iekļaujas mūsdienu rituālos? 

Pasaule. Kā literāru darbu iepazīšana palīdz 
pasaules kultūras izzināšanā?

Laiks. Kā salīdzināt savu pieredzi ar latviešu 
autoru prozas darbos radīto priekšstatu par 
skolu dažādos laikos?

Spēle. Kas nepieciešams, lai sadarbības 
grupā iepazītu radioteātra specifiku? 

Pasaules izziņa. Kā paplašināt redzesloku, 
iepazīstot piedzīvojumu literatūru? 

Draugi. Kā notiek literāru darbu izvērtēšanas 
process? Kā veidoju savas lasītāja pieredzes 
apkopojumu?

Daba. Kā dzejā atklājas dabas motīvs? 
Kā izprotu latviešu autoru prozas darbus par 
cilvēka un dabas mijiedarbi?

8. klasei

Fantāzija. Kā literārā darbā atklājas 
fantāzijas pasaule?

Mājas. Cik daudzveidīgi liroepikas žanri 
(balāde, poēma) pilnveido lasītāja pieredzi 
un attieksmi pret mājām, tautas pagātnes 
pieredzi un nākotnes iecerēm? 

Fantāzija. Kā lasāmviela atspoguļo lasītāja 
pieredzi?

Tradīcijas. Kāpēc mūsdienās svarīgi izzināt 
latviešu senos mītus un folkloru?

9. klasei

Pasaule. Kā eposs veido nacionālo vērtību 
pamatu?

Laiks. Kā esejas žanrā apvienojas laikmeta 
aktualitātes un personiskais redzējums? 

Daba. Kā daiļliteratūras darbos atklājas 
rakstnieka paša pieredzētais (autobiogrāfis-
kie elementi)?

Mājas. Kā dzejā atklājas attieksme katram 
pret savu īsto vietu pasaulē – mājām? 

Draugi. Cik daudzveidīgi parādās komiskais 
literārā darbā? 

Spēle. Kāpēc noteikti darbi literatūrā – gan 
klasiskajā, gan laikmetīgajā – kļūst populāri; 
vai popularitāte un mākslinieciskā vērtība 
vienmēr ir līdzsvarā?
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