
Digitālie zinību resursi latviešu valodas un literatūras apguvē

DIGITĀLAIS ZINĪBU RESURSS

Praktisks seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem
2016. gada 18. marts



UZDEVUMS darba grupām: darba grupas izstrādā un prezentē ideju/idejas 
latviešu valodas un/vai literatūras “darba lapai”.

Aicinām domāt netradicionāli –
piedāvātā satura izmantojums, forma, uzdevums skolēniem, darbošanās veids, 
vieta, laiks un citi faktori nav ierobežoti.

Nosacījums – ir jāizmanto digitālās iespējas, bet tehnoloģijai ir jābūt kā ērtībai 
un vērtībai, ne apgrūtinājumam.

Saturs ir kā izejviela konkrētas “darba lapas” realizācijai, lieliski, 
ja ideja ir izmantojama līdzīgam saturam.

Saturu droši kombinējiet ar citiem interneta avotiem, tajā skaitā ar citām 
letonika.lv iespējām mācībām – skat. “letonika.lv digitālais saturs mācībām”.

http://letonika.lv/article.aspx?id=sakums


Praktiskā darbnīca «Bites»
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SATURS DARBA LAPAI

Jānis Jaunsudrabiņš. 
Stāsts “Bites” no “Baltās grāmatas”.

darbs digitāli pieejams letonika.lv Lasītavā: te
(darbs ir ar autortiesībām aizsargāts, pieejams abonētājiem)

http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=256&q=bites#2676753/I:44/P:0


Praktiskā darbnīca J. Jaunsudrabiņš «Bites»

DARBA GRUPAS IDEJAS
1. Bites / Zemes bites. Atrast informatīvus attēlus par biti, bišu 
saimi.
2. Kāres, bišu mamma, trani, medus – ārstniecība un lietošana.
3. Sinonīmi. 
4. Frazeoloģismi.
5. Dažādas darbības. 
6. Lauku darbi, darba rīki. 
7. Tēlaini izteiksmes līdzekļi - Karjeras izvēle, vaska sveces, Lauku 
“dabas parks”. 
8. Dialogs – veidot – izspēlēt. 
9. Izloksnes. 
10. Video – klausīties.
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Praktiskā darbnīca «Bites» - video

J. Jaunsudrabiņš - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Jaunsudrabins_Bites.mp4
http://www.letonika.lv/default.aspx?q=Jaunsudrabi%C5%86%C5%A1&s=0&g=0


Praktiskā darbnīca «AR Lugano»
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SATURS DARBA LAPAI

Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno –
pieejams digitāli: www.ARLugano.lv 

Saturu droši kombinējiet ar citām letonika.lv iespējām –
skat. pārskata lapu “letonika.lv digitālais saturs mācībām”.

http://www.arlugano.lv/
http://letonika.lv/article.aspx?id=sakums


DARBA GRUPAS IDEJAS
1. Karte, attēls, apraksti. Lasot aprakstu par vietām, skolēni kartē atzīmē 
(prognozē) to atrašanās vietu, salīdzina.
2. Kalns – senajos / mūsdienu attēlos simbols PPP forma.
3. Muzeja apmeklēšana, ekspozīcijas mīļākais priekšmets, tā apraksts, gida 
stāstījums par to, atšifrējumi (svešvārdi).
4. Pirmizdevumi. Izdošanas gads izdevniecība, vieta; salīdzināt mūsdienu un 
20.gs. sāk izdošanas iespējas.
5. Veidot savu digitālo albumu + skolēna komentāri.
6. Savienot attēlu ar aprakstu.
7. Skolotāja atlasītas vēstules, to fragmenti – jāizpēta un vizuāli attēlot abu 
autoru sajūtu diagrammas.
8. Veidot redzes ainas.
9. Darbs ar noteiktu leksiku (vecvārdi, deminutīvi utt.)
10. Mans Raiņa dzejoļa krājums / tā analīze.
11. Konkrētas grāmatas recepcija (izdošanas gadi; ja luga – uzvešanas gadi un 
uz kādu teātru skatuvēm, režisori). Praktiskā darbnīca «AR Lugano»
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Praktiskā darbnīca «AR Lugano» - video

www.ARLugano.lv

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/ARLuganoVideo.mp4
http://www.arlugano.lv/


Praktiskā darbnīca «Jāzeps un viņa brāļi»
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SATURS DARBA LAPAI

Rainis. Fragments no lugas “Jāzeps un viņa brāļi”, 4. 
cēliens, 5. skats.

darbs digitāli pieejams letonika.lv Lasītavā: te
(darbs ir brīvi pieejams visiem)

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=196#2472964/I:68/P:38


Praktiskā darbnīca Rainis «Jāzeps un viņa brāļi»

DARBA GRUPAS IDEJAS 
1. Izveidot tabulu. (3.punkti) :   vērtības / komentārs
2. Izskaidro 5 atslēgvārdus - taisnība, - atriebe, - cilvēcība, - ziedošanās, - alga 
3. Izsaki savu viedokli par to, kas, tavuprāt, ir zemie un augstie ieroči! Apjoms ~ 50 
vārdu.
4. Izmantojot letonika.lv sinonīmu vārdnīcu, sameklē sinonīmus vārdiem: - veldze, 
- bauda, - tikls.
5. Atrodi un izraksti no teksta, un paskaidro 5 vārdu formas, kas atšķiras no 
mūsdienu latviešu literārās valodas!
6. Izraksti 5 dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.
7. Mājas darbs. Sasaistīt ar raidījumu “Latvijas lepnums”. Uzraksti pārspriedumu 
par kādu no tematiem!
a. “Labs ziedojoties labu dara sev”; b. “Viss pāriet, - viss, - bet nezūd it nekas”
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Praktiskā darbnīca «Jāzeps un viņa brāļi» - video

Rainis - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Rainis_Jazeps.mp4
http://www.letonika.lv/default.aspx?&q=Rainis


Praktiskā darbnīca «Aspazijas biogrāfija»
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SATURS DARBA LAPAI

Aspazijas biogrāfija.

Aspazijas biogrāfija un darbi digitāli pieejami 
letonika.lv Lasītavā: te
(darbi ir brīvi pieejami visiem)

http://letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3111731


Praktiskā darbnīca «Aspazijas biogrāfija»

DARBA GRUPAS IDEJAS
1. Aspazijas dzīves ģeogrāfiskā karte (Eiropas karte)
2. Atrast vietas, kuras saistītas ar Aspazijas dzīves posmiem;
3. Grupās vienu vietu izpētīt tuvāk (vēsturiskais/mūsdienīgais)
4. Izmantojot laika asis, atrast Aspazijas laikabiedrus. (vēst., 
arlugano.lv u.c. resursus. 
5. Paši var veidot laika asi.
6. Spēle: Eiropas tiesa. “Kāpēc Aspazijas darbiem būtu jābūt 
Kultūras kanonā?” Piedalās: Aspazija un laikabiedri (advokāti un 
liecinieki).
7. Aspazijas tērpu skate – modes skate. Tērpi, frizūras.
8. Aspazijas dzejas valodas spēle: - domino; - loto.
9. Ritmizēt Aspazijas dzejoli.
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Praktiskā darbnīca «Aspazijas biogrāfija» - video

Aspazija - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Aspazija_bio.mp4
http://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3111731


Praktiskā darbnīca «Donkihots»
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SATURS DARBA LAPAI

Vizma Belševica. 
Dzejoļi “Spānijas motīvs: mūžīgie donkihoti” un 
“Dziesma dūdieviņam” no krājuma “Gadu gredzeni”

darbi digitāli pieejami letonika.lv Lasītavā: te un te
(darbi ir ar autortiesībām aizsargāti, pieejams abonētājiem)

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=260&q=donkihots#2677132/I:1/P:249
http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=260&q=d%C5%ABdievi%C5%86am#2677132/I:1/P:279


DARBA GRUPAS IDEJAS
1. Meklēt vecvārdu skaidrojumus. Sinonīmus. Poētismu.
2. Atskaņu analīze.
3. Meklēt “darbā” (Donkihots) vārda izpausmes citos mākslas žanros, darbos utt. 
(attēli, fragmenti, frazeoloģismi)
4. Atrast “donkihotu” M. Servantesa daiļradē.
5. Kādas asociācijas rodas, lasot dzejoļus (kopīgais, atšķirīgais). Sajūtas – asociācijas. 
MEKLĒT – vārdnīcā skaidrojumus; Simbolu nozīmi; mūzika, attēli, krāsa, vārdi, frāzes.
6. Vizualizēt tekstu, norepot, nodejot, kā teatralizētu priekšnesumu.
7. Dzejoļa virsraksta skaidrojums – (atrast krājuma izdošanas gadu) – diskusija, krājuma 
nosaukums. 
8. Dzejas vārdnīca – meklē: - okozionālismi; - poētismi; - aliterācija; - asonanse; -
atskaņas.
9. Atrod bibliogrāfijā (V. Belševicu)
10. S. Dalī “Donkihoti”
11. Noklausies dziesmu: krāso, ilustrē.
12. Dabas stihijas – vējš, gaiss, ūdens.

Praktiskā darbnīca «Donkihots»



DIGITĀLAIS ZINĪBU RESURSS

Praktiskā darbnīca «Donkihots» - video

V. Belševica - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Belsevica_Donkihots.mp4
http://www.letonika.lv/default.aspx?&q=Bel%C5%A1evica


Praktiskā darbnīca «Indrāni»
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SATURS DARBA LAPAI

Rūdolfs Blaumanis. 
Fragments no lugas “Indrāni”, 4. cēliens, 6. skats 

darbs digitāli pieejams letonika.lv Lasītavā: te
(darbs ir brīvi pieejams visiem)

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=159#2190847/I:42/P:96


Praktiskā darbnīca R.Blaumanis «Indrāni»

DARBA GRUPAS IDEJAS
19. gadsimta 90. gadu ētiskās un materiālās kultūras vērtības R. Blaumaņa 
“Indrānos” (4. cēl. 6. skats).

1. Ar ko asociējas šie jēdzieni?   

2.1. Aplūko attēlu (19.gs. beigu lauku sēta) un atrodi vārdus, teikumus 
tekstā, kas to apliecina.
2.2. Atrodi informāciju par ošiem un tā nozīmi latviešu lauku sētā. Kāpēc oši 
kļūst par konflikta cēloni lugā? Pierādi, izmantojot citātus.
3. Atrodi ētisko vērtību katalogā tās vērtības, kas saistītas ar šo fragmentu.
4. I.Ābeles lugā “Tumšie brieži” atrodi līdzīgu situāciju un salīdzini abas 
situācijas.
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Praktiskā darbnīca «Indrāni» - video

R. Blaumanis - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Blaumanis_Indrani.mp4
http://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2189823


Praktiskā darbnīca «Epifānijas»
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SATURS DARBA LAPAI

Imants Ziedonis. 
Epifānija “Bērniņ, neēd, kad dziesmiņu dzied!” no 
krājuma “Epifānijas”

darbs digitāli pieejams letonika.lv Lasītavā: te
(darbs ir ar autortiesībām aizsargāts, pieejams abonētājiem)

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=251&q=b%C4%93rni%C5%86#2676409/I:54/P:636


DARBA GRUPAS IDEJAS
1. Noklausies I. Ziedoņa epifāniju “Bērniņ, neēd...”
2. Teksta strukturēšana. Sakārto tekstu loģiskās rindkopās.
3. Lasi tekstu, pasvītro atslēgas vārdus. Atrodi galveno atslēgas vārdu, kas 
apliecina epifānijā, izcelto vērtību. Pamato izvēli.
4. Atrodi spilgtas, latviešu tautai nozīmīgas dziesmas vai man nozīmīgu 
dziesmu izlasi, vai dziesmas ar I. Ziedoņa vārdiem. Pamato izvēli. Kad 
latvietis dzied?
5. Atrodi epifānijā spilgtāko – bināro opozīciju (dziesma). Atklāj tā nozīmi.
6. Kas ir epifānijas adresāts? Kāpēc? Latvieši – ēdāju tauta. 
7. Iepazīsties vietnē “Letonika” ar lit. žanriem! Pamato šī teksta piederību 
žanram.
8. Valodas uzdevumi. Pieturzīmju lietojums.
9. Meklē sinonīmus vārdiem – ēst, dziedāt, lietus, karote, dvēsele.

Praktiskā darbnīca I. Ziedonis «Epifānijas»
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Praktiskā darbnīca «Epifānijas» - video

I.Ziedonis - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Ziedonis_Epif.mp4
http://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2677728


Praktiskā darbnīca «Atzīšanās»
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SATURS DARBA LAPAI

Aleksandrs Čaks. 
Dzejolis “Atzīšanās” no krājuma “Mana paradīze” 

darbs digitāli pieejams letonika.lv Lasītavā: te
(darbs ir ar autortiesībām aizsargāts, pieejams abonētājiem)

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=249&q=Atz%C4%AB%C5%A1an%C4%81s#2676406/I:102/P:26


DARBA GRUPAS IDEJAS
1. Izveidot vārda “atzīšanās” asociatīvo domu karti.
2. Izmantojot letonika.lv resursus, noskaidrot dotā vārda 
nozīmes un papildināt savu Domu karti.
3. Atrast + ierakstīt trūkstošos vārdus izvēlētajā tekstā.
4. Kura nozīme visprecīzāk atbilst dzejolī izteiktajai domai?
5. Kurā A.Č. dzejoļu krājumā ievietots dzejolis?
6. Kas valodas lietojumā liecina par dzejoļa uzrakstīšanas laiku?
7. Ko dzejoļa (LV) uzrunā ar “Tu”?
8. Atrast mūsdienu /citu autoru dzejoli ar atzīšanās motīvu

Praktiskā darbnīca «Atzīšanās»
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Praktiskā darbnīca «Atzīšanās» - video

A. Čaks - letonika.lv resursi ŠEIT”

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Caks_Atzisanas.mp4
http://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2677717


Praktiskā darbnīca «Milzis»
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SATURS DARBA LAPAI

Kārlis Skalbe. 
Pasaka “Milzis” no krājuma “Ziemas pasakas”

darbs digitāli pieejams letonika.lv Lasītavā: te
(darbs ir ar autortiesībām aizsargāts, pieejams abonētājiem)

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=261&q=Milzis#2677139/I:6/P:0


DARBA GRUPAS IDEJAS
1. Skalbe. Atrodam letonika.lv, kas tas ir? Sugas v., īpašvārds.
2. Sinonīmi, apvidvārdi. Meklēt tekstā, atrast frazeoloģismus.
3. Nonākt līdz Kārlis Skalbe.
4. CV (vidusskolas klases).
5. Hronoloģiskā laika ass.
6. Pasakas kompozīcija.
7. Milža darbība un dabas norises.
8. Milža ceļojuma (Milzis ziemā) karte, Kurzeme.
9. Izraksti sev nepazīstamos vārdus, veido vārdnīcu!
10. Darbs ar salīdzinājumiem.
11. Mēmais teātris, improvizācija.
12. Ilustrācijas – savas un salīdzināt ar resursiem. Komiksi.

Praktiskā darbnīca K. Skalbe «Milzis»



13. Svilpšanas konkurss. Kurš skaļāk?
14. Milzis citos literārajos darbos.
15. Ekskursijas.
16. Dažādu milžu salīdzinājums, raksturojums.
17. Darbs ar dažādiem vārdu savienojumiem. Sajūtu gleznas (panest 
vieglumu...) “tapt klusam no laimes...”
18. Arājs ara, gani ganīja, paskatīties pasaulē ??? 
19. Vērtības, morāle, kodols.
20. Milzis mūsdienās (21. gs....)
21. Veido kalnu no jebkāda materiāla.

Praktiskā darbnīca K. Skalbe «Milzis»
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Praktiskā darbnīca «Milzis» - video

K. Skalbe  - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Skalbe_Milzis.mp4
http://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2677712


Praktiskā darbnīca «Kauja pie Knipskas»
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SATURS DARBA LAPAI

Jānis Poruks. 
Fragments no stāsta iz skolnieku dzīves “Kauja pie 
Knipskas”  
(sākot ar «Kambarī, kuŗā uzglabājās skolnieku lādītes un maizes kulītes» līdz 
«Viņa aizvāž kubuliņu, iesien to drāniņā un aizsaini rokā aiziet ...»)

darbs digitāli pieejams letonika.lv Lasītavā: te
(darbs ir brīvi pieejams)

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=154#2191034/I:4/P:0


DARBA GRUPAS IDEJAS
1. Skaidrojošā vārdnīca (gan meklēt, gan savienot no dotā 
skaidrojuma) + teksta fragments ar vārdu ievietošanu (kur vārds 
der?). Piem.: piskars, zīdenis, galoda, kubuliņš.
2. Laika josla. Poruka laika skola (sodi, telpas u.c.)
3. Brīvais laiks tad un tagad (radošs darbs) kopīgais/atšķirīgais.
4. Profesijas + karjeras izglītība.
5. Raksturi un sociālā vide. (grāmatzīmēs precīzi citāti, diskusija)
6. Ēdiena gatavošana (recepte + gatavošana)
7. Vēsture (karš)
8. Spēles noteikumi (varbūt pat spēle) krievi/turki
9. Veidot filmiņu, izmantojot letonika.lv resursu (mājas uzdevums 
ilgākam laikam, var grupās)
10. Poruks vai [Puoruks]?

Praktiskā darbnīca J. Poruks «Kauja pie Knipskas»
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Praktiskā darbnīca «Kauja pie Knipskas» - video

J. Poruks - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Poruks_Kauja.mp4
http://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2190863


Praktiskā darbnīca «Vārds Aspazijai»
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SATURS DARBA LAPAI

Aspazijas dzejas audioizlase
Virtuālā Aspazija lasa dzejoļus no Aspazijas dzejas upes:
aspazija.letonika.lv

Saturu droši kombinējiet ar citām letonika.lv iespējām –
skat. pārskata lapu “letonika.lv digitālais saturs mācībām”.

http://aspazija.letonika.lv/
http://letonika.lv/article.aspx?id=sakums


DARBA GRUPAS IDEJAS
Aspazija – literatūra; runā – valoda.
Vēro... un saskati tēlainos izteiksmes līdzekļus – vēro A. Dzejoļu 
nosaukumu – noklausies dzejoļus – plūstošo upi un šķiro tos vārdšķirās. 
Izraksti deminutīvus.
Noklausies dzejoļus, izraksti atslēgas vārdus - veido – gramatiskas 
pazīmes (izskaņas, vārdšķiras utt.).
Raksturo autores emocionālo noskaņu – atstāsti dzirdēto dzejoli.
Norunā pats kādu no dzejoļiem.
Klausies – izraksti vārdu savienojumus, kas uzrunā – komentē tos 
(raksturo Aspaziju).
Dzirdes diktāts (konkurss – cik reizes jāklausās, lai atcerētos no galvas).
Izveido liriskā “es” portretu (vārdisko un vizuālo)
Pierādi – romantiķe jaunības maksimāliste, dabas mīļotāja utt.
Ieraksti pats savu balsi. Praktiskā darbnīca «Vārds Aspazijai»
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Praktiskā darbnīca «Vārds Aspazijai» - video

Aspazija - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Vards_Aspazijai.mp4
http://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3111731


Praktiskā darbnīca G. Janovskis «Sōla»
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SATURS DARBA LAPAI

Gunars Janovskis. 
Fragments no romāna “Sōla”
(sākot ar «... Ecēšana ir vienmuļš darbs, kas neprasa nekādas lielas
uzmanības» līdz «Mēs lasām tik maz par savu zemi un pie tam tikai sliktu...»)

darbs digitāli pieejams letonika.lv Lasītavā: te
(darbs ir ar autortiesībām aizsargāts, pieejams abonētājiem)

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=294&q=ec%C4%93%C5%A1ana#3110904


Praktiskā darbnīca G. Janovskis «Sōla»

DARBA GRUPAS IDEJAS
1. Venna diagramma – Pavasara tēlojums / Latvija – Anglija;
2. Darbības vārdi (mazākumtautības skolās ļoti noderīgi) + uzziņa 
“valodā”
3. Putnu dziesmas (strazds, cīrulis, lakstīgala);
4. Attēlu galerija (pavasaris dabā, lauku darbs) – aršana, ecēšana 
(attēli, varbūt arī video);
5. Pavasara tēlojums Blaumaņa novelē “Salna pavasarī” (salīdzināt);
6. Vēsturiskie apstākļi (emigrācija pēc Otrā pasaules kara);
7. Vietu nosaukumi (ģeogrāfija) (Latvija);
8. Sinonīmi;
9. Vārdu nozīmes;
10. Kā pavasara atnākšanu redzi Tu? (var fotografēt, filmēt utt.).



DIGITĀLAIS ZINĪBU RESURSS

Praktiskā darbnīca «Sōla» - video

G. Janovskis - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Janovskis_Sola.mp4
http://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3111737


Praktiskā darbnīca «Latviešu mācītāji»

DIGITĀLAIS ZINĪBU RESURSS

Digitālie zinību resursi latviešu valodas un literatūras apguvē



SATURS DARBA LAPAI

Uldis Bērziņš. 
Dzejolis “Latviešu mācītāji” no krājuma “Piemineklis kazai” 

darbs digitāli pieejams letonika.lv Lasītavā: te
(darbs ir ar autortiesībām aizsargāts, pieejams abonētājiem)

http://letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=257#3112238/I:1/P:212


Praktiskā darbnīca U. Bērziņš «Latviešu mācītāji»

DARBA GRUPAS IDEJAS
1. Atrast dzejolī izcelto vārdu skaidrojumu!
- gliks..., - Bībele..., - pults...
2. Kuri dzejolī minētie vārdi ir īpašvārdi?
3. Laika ass – mācītāji, vēsturiskais fons un viņu ieguldījums.
4. E. Glika CV vai vizītkarte, vai sociālā portāla profils.
5. M.d. – vai E. Gliks ir pirmais, kurš tulkoja Bībeli latv. val.?



DIGITĀLAIS ZINĪBU RESURSS

Praktiskā darbnīca «Latviešu mācītāji» - video

U. Bērziņš - letonika.lv resursi ŠEIT

http://letonika.lv/macibas/darbnicas/Berzins_Macitaji.mp4
http://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=2677724

