Kontroldarbs literatūrā
Gadskārtas
1. Ieraksti visas Tev zināmās gadskārtas, pierakstot secīgi laiku, kad tās tiek svinētas! (16p.)

2. Ieraksti tabulā skaidrojumam atbilstošā jēdziena numuru! Ieraksti skaidrojumu tukšajā ailē!(8p.)
3. Uzraksti vēl 3 nosaukumus, kā dažādos novados dēvēja ķekatniekus! (3p.)
Nr.p.k.

Jēdziens

1.

Miķeļi

2.

4.

Jānis jeb Dieva
dēls
Ziemassvētki
jeb
Kočas

5.

Dievaines jeb

6.
7.
8.

Jēkaba diena
Jumis

3.

Atbilstošā
jēdziena
numurs

Jēdziena skaidrojums.

Laiks, kad jābeidz siena pļauja un jāsāk labības
pļauja.
Bluķa vakars, kad tiek vilkts un sadedzināts bluķis,
kas simbolizē iepriekšējā gada rūpes un raizes.
Divas kopā saaugušas vārpas, augļi, ziedi; arī sena
latviešu dievība.
Veļu laiks, kad tiek pieminēti un sētā aicināti
mirušie un piederīgie.
Svētki, kad tiek svinēta ražas novākšanas darbu
beigšana.
Tradicionāls Ziemassvētku ēdiens
Viena no auglības dievībām latviešu dzīvesziņā.

Ķekatās iešana

___________________________________________________________________________________________

4. Uzraksti vienu gadskārtas tautasdziesmu! (3p.) (no DL pārrakstīt nedrīkst!)

_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
4.1. Saliktā pakārtotā teikumā uzraksti un pamato, par kuru gadskārtu ir šī tautasdziesma! (3p.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Lasi tautasdziesmas par gadskārtām!
Pavadu Lieldienu
Pār augstu kalnu,
Pār augstu kalnu,
Caur zaļu birzi,
Caur zaļu birzi
Upītes malā.
Guli nu, Lieldiena,
Līdz citam gadam,
Līdz citam gadam
Upītes malā.
Lieldieniņa, liela sieva,
Tā atnāca tukšu roku;
Miķelītis mazs vīriņš,
Tas atnāca pilnu roku.

Mūs’ kaimiņa istabiņa
Trīs gadiņi neslaucīta:
Budēlīši sapinās
Kā cālīši pakulās.

(pakulas – no augu (parasti linu,
kaņepāju) garajām šķiedrām
pirmapstrādē atdalīts īsu škiedru
kopums)
Visas puķes noziedēja,
Papardīte neziedēja;
Tā ziedēja Jāņu nakti
Sudrabiņa ziediņiem.

5..1.Izraksti no tautasdziesmām katrā tabulas ailē 1 tēlainās izteiksmes līdzekļa piemēru! (4p.)
Personifikācija
Salīdzinājums
Epitets
Metafora
Piemērs

5.2. Sameklē un iekrāso tautasdziesmā 1 atkārtojuma stilistisko figūru – ķēdi! (1p.)
6.Ieraksti latviešu tautas ticējumā trūkstošo gadskārtas vārdu! (2p.)
______________________ paparde zied. Kurš to ziedu dabūn, tas visu zina un redz.
________________________ vajag deviņas reizes ēst, tad būs bagāts.

7.Uzraksti, kuri gadskārtu svētki atbilst dotajam attēlam! Pamato, kāpēc! ( 8 p.)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________________

8.Uzraksti viedokli par gadskārtu svētku svinēšanu mūsdienās! Kuras tradīcijas un rituālus ievēro Tavā ģimenē?
(60 -70 vārdi; 9p.)

9. Mūzikas stundā iegūtie punkti (10 p. X 0,5)
10.Vizuālajā stundā iegūtie punkti. (10p.X0,5)

