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E. Veidenbauma daiļrade 

Uzdevumu kopas apraksts 

Uzdevumi dod iespēju gan pētīt E.Veidenbauma personību un biogrāfiskās ziņas, gan motivēt 

skolēnus iedziļināties lasītajos E.Veidenbauma dzejoļos, izmantot iegūtās zināšanas un 

attieksmes praktiski un izpausties radoši. 

Uzdevumi 

1. Izmantojot www.letonika.lv un citus interneta resursus, izveido E.Veidenbauma 

personas lietu uz 2 lappusēm, iekļaujot norādīto informāciju.  

Pirmajā lappusē – ziņas par E.Veidenbauma dzīvi (vajadzīgo informāciju varēsi atrast 

www.letonika.lv resursos), otrajā lappusē – ziņas par E.Veidenbauma personības un daiļrades 

ietekmi ilgtermiņā (informāciju vajadzēs meklēt gan www.letonika.lv, gan citos interneta 

resursos). 

Informāciju pieraksti īsi un konkrēti, iekļaujies atvēlētājā vietā!  Lappuses noformē lietišķi un 

pārskatāmi! Dokumenta galvenē norādi sevi kā lapas sagatavotāju – vārds, uzvārds, skola, 

klase. 

Vērtējums literatūrā 

Vērtējums datorzinībās 

 

2. Izvēlies vienu no norādītajiem tekstiem un sameklē, izlasi!  

Uzraksti argumentētas pārdomas par to, kāds, Tavuprāt, bijis autora nolūks, izmantojot 

atsauci uz E.Veidenbauma personību/daiļradi! Izskaidro, kā Tu saproti izvēlētā teksta saistību 

ar E.Veidenbauma personību vai konkrētu E.Veidenbauma dzejoļa tekstu un tā ideju! Savā 

tekstā izmanto vismaz 3 citātus! (Apjoms – apmēram 150 vārdu). 

Teksti izvēlei: 

J.Peters „Mana balss”,  

U.Bērziņš „Tas pats dzejolis”,  

I.Ziedonis Epifānija „Vai tad tas ir tik nesaprotami?”.  

Vērtējums literatūrā 

Vērtējums latviešu valodā 
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3. Sameklē www.letonika.lv resursos informāciju par Egīlu Bāru, izlasi! Sameklē internetā 

vismaz 3 E. Bāra dzejas tekstus, izlasi!  

Uzraksti argumentētas pārdomas par to, vai un kāpēc Tu piekrīti vai nepiekrīti tiem, kas 

dēvējuši E.Bāru par 20.gs. Cēsu Veidenbaumu! Izmanto vismaz 3 citātus!  

(Apjoms – apmēram 150 vārdu). 

Vērtējums literatūrā 

Vērtējums latviešu valodā 

4. Lasi www.letonika.lv  lasītavā E.Veidenbauma dzeju un ar teksta kopēšanas iespēju 

palīdzību atlasi dzejoļus vai to daļas (no ļoti gariem dzejoļiem – daļas vismaz 2 pantu 

apjomā), kuros  saskatāms norādītais/izvēlētais! 

Jēdzienu noskaidrošanai izmanto www.letonika.lv  dzejas vārdnīcu! Atlasītajos tekstos izcel 

tieši tās rindas/frāzes, kurās visbūtiskāk izpaužas meklētais elements! 

Apkopotos tekstus noformē Word dokumentā/PowerPoint prezentacijā/citā 

programmā/izdrukā, izgriez un noformē uz plakāta(pēc skolotāja norādījumiem), pievienojot 

virsrakstu, meklētā elementa skaidrojumu, norādot apkopojuma autoru, saturam atbilstošu 

vizuālo nofromējumu! 

Pastāsti klasesbiedriem par savu darbu, izlasi sameklētos dzejoļus! 

Elementi  izvēlei/norādei/izlozei: satīra, ironija un sarkasms, anakreontika, carpe diem, 

netaisnības un vardarbības motīvi, reliģiski motīvi, likteņa motīvs, ilgu motīvs, vilšanās motīvs, 

nāves motīvs, pavasara motīvs, meditatīva lirika. 

Vērtējums literatūrā 

Vērtējums informātikā 

Vērtējums vizuālajā mākslā 

5. Izmantojot visdažādākos interneta resursus, fomulē un pamato savu viedokli par to, kuri 

ir 3-5 vispopulārākie un vispārzināmākie E.Veidenbauma dzejas teksti! Kā Tu domā, kādi 

ir tieši šo tekstu popularitātes iemesli? 
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6. 

 Follow 

Imants Ziedonis@imziedonis 

Jūs domājat, ka sirds ilgojas tikai pēc kaut kā cēla, 

nezināma? Nē, sirds pirmkārt grib lietas. Tāpēc jau 

tās sauc par sirdslietām. 

 RETWEETS352 

 LIKES223 

  

10:26 AM - 21 Dec 2012 
Repl y 

  

Retweet 

  

  

Li ke 

  

  

More 

Kā Tev šķiet, ko par to teiktu pats Veidenbaums? Uzraksti argumentētas pārdomas par to! 

 

 

  

https://twitter.com/imziedonis
https://twitter.com/imziedonis
https://twitter.com/mjaauu_muurr
https://twitter.com/LaurasFreckles
https://twitter.com/eviita_k
https://twitter.com/BerzinaBetija
https://twitter.com/samantbernate
https://twitter.com/nellijakk
https://twitter.com/anna_bushere
https://twitter.com/ggerdag
https://twitter.com/Renate_kate
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Eduards Veidenbaums 

Personas lieta 

Foto 

Dzīves dati 

Mājas adrese 

Skolas 

Studiju virziens augstskolā 

Citas izziņas intereses studiju laikā (3 jomas) 

Divi piemēri publicētiem rakstiem par dažādām tēmām 

Valodu, ko prata, skaits, kas minēts dažādos avotos (no - līdz) 

Valodas, ko noteikti prata (6 valodas, kuru prasmi apstiprina fakti) 

Mūzikas instruments, ko prata spēlēt 

Mīļākie dzejnieki 

Biedrība, pie kuras piederēja (nosaukums sarunvalodā un pilnais nosaukums) 

Prēmija, ko saņēma 

Mīļotā meitene 

Tuvs draugs un bohēmas biedrs 

Veikums, ar ko iegājis vēsturē 

Nāves iemesls 

Komentāri 
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Muzejs 

Piemineklis 

Dziesmas ar E.Veidenbauma vārdiem (3 piemēri - nosaukums, mūzikas autors, izpildītājs) 

Citi latviešu dzejnieki, kas savos tekstos citē, piemin vai pārfrāzē Veidenbaumu (3 piemēri - 

autors, darba nosaukums, neliels citāts) 

Mazpazīstams latviešu dzejnieks, kas ticis nodēvēts par 20.gs. Veidenbaumu 

E.Veidenbauma vārdā nosaukts/a (izņemot ielas) – kas un īsi par to, kas tas ir 

Piecas Latvijas pilsētas, kurās ir E.Veidenbauma iela 

Divi vēstures periodi, kad E.Veidenbauma dzejas popularitāte bijusi vislielākā 

Komentāri 

 

 

 


