
Darba metodes literatūras

stundās 7.klasē,

apgūstot tēmas “Tradīcijas” un 

“Vēsture”

Ingūna Patmalniece, JEPVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja



Ak, rudeni, rudeni, nesteidzies vēl!

Vēl dāliju liesmas caur miglājiem kvēl.

Asteru kurvīšos kamenes lien,

Un lietusvīrs gliemezim antenas slien.

Ak,rudeni, rudeni, pasmaidi vēl!

Mums tomēr vasaras saulstaru žēl!

/I. Vīksniņa – Driķe/



Gaņjē 9 mācību stundas (mācīšanās)notikumi, 
kas veido mācību stundas jēgpilnu struktūru:

• uzmanības piesaistīšana;

• informēšana par mērķi (SR);

• iepriekšējo zināšanu noskaidrošana;

• jaunās informācijas iegūšana;

• jaunās informācijas lietošana;

• atgriezeniskā saite;

• rezultātu izvērtēšana;

• zināšanu nostiprināšana un pārnese uz citām situācijām



Tēmas apguves sākums



Asociāciju veidošana

Metodiskie paņēmieni:

domu karte, ideju tīkls, ideju ‘’zirneklis’’;

akrostiha rakstīšana;

”prāta vētra” u.c.



Cik daudz tu zini par gadskārtu tradīcijām?

Zinu, ka
latviešu tautai
ir savi
gadskārtu
svētki, varu
dažus nosaukt

Zinu latviešu
tautas
gadskārtu
svētkus un to 
tradīcijas, varu
dažas nosaukt

Varu pamatot
gadskārtu un to 
tradīciju nozīmi
cilvēka dzīvē, to 
ietekmi ikdienā

Apzinos tradīciju
nozīmi tautas
identitātes
veidošanā, 
tradīciju
saglabāšanas
nepieciešamību





Cik daudz tu zini par Māra Runguļa
detektīvstāstu “Lapsu kalniņa mīklas”?
Iepriekš neko
neesmu dzirdējis
par šo autoru, 
nezinu detektīv-
romāna/ stāsta
žanra iezīmes

Esmu lasījis
kādu
detektīvrom
ānu, varu
nosaukt tā
vēstījuma
īpatnības

Esmu iepazinies ar
M.Runguļa
detektīvgarstāstu,
varu raksturot
galvenos
notikumus

Zinu
detektīvstāsta
īpatnības, varu
raksturot tā
galvenos tēlus,
to rīcību, spēju
sasaistīt stāstā
notiekošo ar
reāliem
vēstures
faktiem



Agata Kristi radīts tēls Erkils Puaro.

Artura Konana Doila radīts tēls Šerloks Holmss.



Starppriekšmetu saikne
Tradīcijas Vēsture

Vizuālajā mākslā tematā ‘’Ilustrācija’’ tika
ilustrēta konkrētā tautasdziesma.

Vēstures stundā tika aktualizēta 1949.gada 
25.marta deportācija.

Mūzikā tika iemācītas divas dažādas
gadskārtu tautasdziesmas.

Klases stunda

Dizainā un tehnoloģijās tika veidotas
gadskārtu tradīciju ēdienkartes un gatavoti
vienkāršākie ēdieni.



Tēmas apguve



Top 5 veidošana
• Kas nepieciešams, lai spētu raksturot latviešu gadskārtu tradīcijas?

1.

2.

3.

4.

5.



Top 5 veidošana

• Kas nepieciešams, lai varētu veiksmīgi analizēt detekstīvstāsta
varoņus, notikumus?

1.

2.

3.

4.

5.



Lasīšanas stratēģijas

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/PUPA2020-2-2.pdf
[Skatīts 18.07.2022]

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/PUPA2020-2-2.pdf




Apgūstot tēmu (7 stundas), tika izlasītas detektīvstāsta
‘’Lapsu kalniņu mīklas’’ šādas nodaļas:

‘’Mūs novēro’’, ‘’Opapa blašķe’’, ‘’Omammas
stāsts’’, ‘’Būvdarbi Lapsu kalniņā’’, ‘’Nāves taka, 
‘’Iespundēts’’, ‘’Klip klap mērīšana’’, ‘’Nakts pirms
vēlēšanām’’, ‘’Vilkupēs’’, ‘’Ziemassvētki’’, 
‘’Mežsargs’’, ‘’Varbūt buciņš’’, ‘’Pieaugušo
noslēpumi’’, ‘’Kučieris un dresētāji’’.



Satura izpratnes testi(formatīvā vērtēšana) 
udzevumi.lv
• https://www.uzdevumi.lv/TestWork/CopyShared/YQF6cHse9kOeZbAB

WHFWng

• https://www.uzdevumi.lv/TestWork/CopyShared/QpCI3hdzakizIrlJcyT
hHQ

https://www.uzdevumi.lv/TestWork/CopyShared/YQF6cHse9kOeZbABWHFWng
https://www.uzdevumi.lv/TestWork/CopyShared/QpCI3hdzakizIrlJcyThHQ


Radošais grupu darbs

Bunkura vizualizācija





Gatavošanās nobeiguma darbam



Veicamo uzdevumu saraksts:

1.

2.

3.

4. 

5.



Skolēnu refleksija par savu mācīšanos

• Uzdevums.

Padomā, kā tu iesaistījies
mācīšanās procesā šīs tēmas
apguves laikā! Kurš dzīvnieks tu
esi? Kāpēc?



Nobeiguma darbi







‘’Meklējumi nekad nebeidzas, pat ja esi sasniegusi
to, par ko agrāk būtu varējusi tikai sapņot.’’

/Gundega Roze/



Paldies par uzmanību!


