Ievads
Apgūstot šo tēmu, tu
 lasīsi mācību grāmatas autoru vēstuli;
 centīsies saskatīt līdzīgo savā un grāmatu pasaulē;
 gatavosies lasītāju semināram.

Kā sevi iepazīt lasot?
Lasītāj!
eres un
Kad dārzos sāk rūg teni smaržot dālijas un ast as savā
tāj
rudenīgi dvesmot āboli, pasaule it kā uz brīdi aps mainījies,
gaitā. Pār maiņas notiek ne tikai dabā, arī Tu esi
kļuvis bagātāks savā pieredzē.
savām
Visgrūtāk iepazīstamā pasaule esi Tu pats ar . Ir tik
em
domām , rīcību , attieksmi pret lietām un cilvēki sam nav
daudz jautājumu, uz kuriem atbildes atrast nepaviizpras tu.
vienkārši. Bet pasaule panāk pretī, lai Tu to labāknatnē, gan
Darbs ar šo mācību grāmatu dos iespēju gan vie īstamo,
kopā ar vienaudžiem atklāt tuvo un it kā jau pazbūt vistaču pārsteigumiem pilno apkārtējo pasauli. Bet var
Autori
lielākais atklājums sev būsi Tu pats?
1. Lasi I. Zanderes dzejoli un aplūko zīmējumus!
Inese Zandere

tu izej no rīta uz saulainās ielas
un atveras diena
kā grāmata liela
ir stariņi sīkie
saulītes burti
tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts
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Ievads

tu skraidi pa peļķēm uz lietainās ielas
un atveras mākoņu
grāmata lielā
ir lāsītes sīkās
debesu burti
tu lasi – un lietus ir pasaules stāsts
tu raugies kā tumsa iznāk uz ielas
un atveras vakars
kā grāmata liela
ir zvaigznītes sīkās
debesu burti
tu lasi – un nebeidzas pasaules stāsts

Agijas Stakas i lustrācijas

(“Vādurati”, 2008)
2. Pastāsti, ko ieraudzīji lielās grāmatas atvērtajās lappusēs! Iztēlojies, ko jaunu tu varētu ieraudzīt nākamajās!
3. Pastāsti klasesbiedriem, kā esi atpūties vasarā un vai grāmatu lasīšanu uzskati par labu atpūtu! Dalies iespaidos par grāmatu, kuras
lasīšana tev sagādāja prieku!
4. Lasi par gatavošanos lasīšanas semināram!

Arī šogad par brīvajā laikā lasītajām grāmatām saviem klasesbiedriem
tu varēsi pastāstīt lasīšanas semināros, tādēļ lieti noderēs lasītāja
dienasgrāmata, kurā veikt ierakstus vislabāk ir lasīšanas gaitā. Savā
dienasgrāmatā atzīmē
• literārajā darbā tēlotos svarīgākos notikumus;
• galvenos varoņus un to raksturojumu;
• nozīmīgākos citātus;
• interesantākos vārdus un izteicienus;
• savus iespaidus par izlasīto;
• savus iespaidus par grāmatas māksliniecisko noformējumu.
Tu jau zini, ka šādu informāciju ir ērti apkopot tabulā (paraugu atradīsi
1. darba lapā), taču tu vari izvēlēties arī citu pieraksta veidu.

1. darba lapa
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Dzeja
Apgūstot šo tēmu, tu
 noskaidrosi, kāpēc septembri sauc par Dzejas mēnesi;
 izpētīsi, kā atšķiras dažādu paaudžu dzejnieku radītā dzeja;
 noskaidrosi, kā autori dzejā rada tēlainību;
 pilnveidosi prasmi noteikt dzejoļa pazīmes un galveno domu;
 meklēsi skanīgos vārdus, zīmēsi vai veidosi kolāžas, rakstīsi vai stāstīsi par
piedalīšanos sveču ballē, radīsi pats savu sveču balli.
Šajā mācību gadā tu turpināsi iepazīties ar dzeju. Lasīsi dažādos laik
posmos tapušu bērnu dzeju un papildināsi priekšstatu par jau 5. klasē
iepazītiem dzejniekiem, kā arī lasīsi vēl neiepazītu dzejnieku darbus.
Dzejoļi tev palīdzēs iejusties dažādos gadalaikos un pārdomāt tev sva
rīgus jautājumus.

1. Aplūko attēlus un secini, kāds pasākums tajos attēlots!
2. Kāpēc septembris mūsu zemē
tiek dēvēts par
Dzejas mēnesi?
3. Pastāsti,
• kuri dzejnieki ir
tavi novadnieki;
• kuriem no viņiem
iekārtoti muzeji,
piemiņas vietas;
• ja iespējams,
apmeklē kāda
dzejnieka muzeju
vai piemiņas
vietu!

Uzzi ni vairāk!
www. memorialie
muzeji.lv
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Dzeju lasa Jānis Rokpelnis un Uldis Bērziņš

Dzeja

Aspazija

(1865–1943)

Aspazija (īstajā vārdā Elza Rozenberga) dzimusi Zemgalē, Zaļenieku pagastā.
Mācījusies Zaļāsmuižas pagastskolā, Dorotejas meiteņu skolā Jelgavā un Jel
gavas sieviešu ģimnāzijā. 15 dzīves gadus (1905–1920) Aspazija kopā ar vīru
Raini pavada svešumā – Kastanjolā. Tur dzejniece kavējas bērnības atmiņās un
tās atspoguļo krājumā “Saulains stūrītis” (1910).

4. Lasi dzejoli “Raudoša debess” un noskaidro, kur dzejniece redz
lietainas dienas skaistumu!

5. Raksturo dzejoļa
noskaņu!

Raudoša debess

6. Ko īpatnēju
pamanīji pantu
veidojumā?
Kāpēc, tavuprāt,
dzejniece izmanto
šādu paņēmienu?

Ko tu raudi, debestiņa?
Vai tev trūka zilumiņa?
Tev ap malām saule vijas,
Cauri stiepjas varvīksniņa!
Ko tu raudi, debestiņa?
Dienu mūžu gājējiņa,
Vai tev sveša atdusiņa?
Vai tev trūka agrā rīta?
Vēla, velga vakariņa?
Ko tu raudi, debestiņa?
Vai tev trūka silta vēja,
Mīļu glāstu atnesēja?
Vēl tev smagas, lielas lāses
Rit no zelta plakstieniņa –
Ko tu raudi, debestiņa?
(“Saulains stūrītis”, 1910)
9. Strādājiet pārī! Atrodiet “Sinonīmu vārdnīcā” vārdam “līt” sinonīmus! Seciniet, kurš no tiem vislabāk iederētos dzejolī vārda “raudāt” vietā!

7. Kāpēc debess
raud? Vai tās ir
prieka vai skumju
asaras? Pamato
savu viedokli ar
teksta piemēriem!
8. Iztēlojies, kā
debess varētu
atbildēt uz dzejolī uzdotajiem
jautājumiem!

Vārdnīca

atdusiņa – atpūta
velga – mitrs,
veldze
plakstieniņš –
plakstiņš
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Iegaumē!
Literāros darbos
un tautasdziesmās
valodas izteiksmī
gumu un tēlainību
rada īpaši izvēlēti
vārdi, ko sauc par
tēlainās izteik
smes līdzekļiem.

Personifikācija

Salīdzinājums

Epitets

Tēlainās
izteiksmes
līdzekļi

2. darba lapa

Vārdnīca

glaust – šeit:
glāstīt
varvīksna – vara
vīksne
klus – klusē

Iegaumē!
Tēls, tēlainība ir
priekšstats, kas
rodas lasītāja
uztverē, lasot lite
rāru darbu.
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10. Paskaidro, kā tu saproti vārdus “dienu mūžu gājējiņa”!
11. Kādas izjūtas dzejniece atklāj, uzrunājot raudošo debesi?
12. Nolasi spilgtākos tēlainās izteiksmes līdzekļus dzejolī!
13. Ilustrē dzejoļa pirmo pantu!
14. Lasi dzejoli “Ziedoņa rīts”!

Ziedoņa rīts
No teiku salas
Ziedonis
Ar baltu gulbi
Atbraucis.

Tik reizēm tā paceļ
Mākoņmaliņu,
Uz zemi lūkojas
Pazagšu.

Viscauri baltos
Ziedos tīts,
Uz pleca zeltains
Taurenīts.

Un bērza zaļo
Galviņu
Noglauž ar zelta
Rociņu.

Gaiss kūst un plūst
Ar smaržu pilns,
Glauž ziedu zieds,
Skauj vilni vilns.

Pelēkā mazs
Lietutiņš nāk,
Pa varvīksnas trepēm
Aši nokāpt sāk.

Vēl debesu gultā
Aiz mākoņiem
Dus saule uz purpura
Spilveniem.

It kā bez elpas
Viss jausmu pilns klus,
Un zeme pie ziedoņa
Krūtīm dus.
(“Dvēseles krēsla”, 1904)

15. Pastāsti, kur atrodas teiku sala!
16. Pastāsti, kas, tavuprāt, liecina par pavasara tuvošanos dabā!
17. Nosauc tēlus, kas dzejolī atklāj pavasarīgas noskaņas dabā!

Dzeja

18. N
 osauc personifikācijas un pastāsti, kā tās tev palīdz iztēloties
dzejolī aprakstīto pavasara tuvošanos!

Iegaumē!

19. S
 ecini, kuras dzejoļa pazīmes tu saskatīji izlasītajos dzejoļos!
Pamato katru pazīmi ar teksta piemēru!

Personifikācija
ir cilvēkam pie
mītošas īpašības
pārnesums uz
priekšmetu, dabas
parādību vai
dzīvnieku.

Iegaumē!
Dzejolis ir saistītā valodā uzrakstīts literārs darbs. Tam raksturīgas šādas
pazīmes:
• dzejoļa rinda (vārsma);
• pants (parasti četras vārsmas);
• ritms (uzsvērtu un neuzsvērtu zilbju mija noteiktā secībā);
• atskaņas (skaņu sabalsojumi rindu beigās);
• vairumā dzejoļu vērojams bagātīgs tēlainās izteiksmes līdzekļu (epitetu,
personifikāciju, salīdzinājumu u. c.) lietojums.
20. D
 zejniece uzbur pavasara rīta ainu. Apraksti pavasara vakaru,
kad saule jau “dus uz zelta spilveniem”!
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Ojārs Vācietis

(1933–1983)

O. Vācietis ir viena no spilgtākajām personībām 20. gadsimta 60. un
70. gadu latviešu dzejā. Līdzās 13 krājumiem, kas adresēti pieaugušajiem,
sešas dzejoļu grāmatas veltītas bērniem. Daudziem no jums pirmā tikšanās
ar dzejnieku ir bijusi animācijas filma “Kabata”, kurā skan komponista Imanta
Kalniņa dziesmas ar O. Vācieša vārdiem. Ar viņa dzeju tu turpināsi iepazīties
gan 8. klasē, gan vidusskolā.

Uzzi ni vairāk!

1. Izpēti O. Vācieša bērnu dzejoļu grāmatu vāciņus! Ko pēc tiem tu
vari spriest par O. Vācieti kā bērnu dzejnieku?

www.vaciesa
muzejs.lv

2. Pastāsti, kuros dzīves brīžos tavās mājās tiek iedegtas sveces!
Paskaidro, kādēļ tas tiek darīts un kādu noskaņu iedegtās sveces
rada!

Uzzi ni vairāk!
16

Baiba

ISBN 978-9934-0-2505-1

Linga-Bērziņa

Uzzi ņai !
Sveču vēsture iestiepjas tālā pagātnē – sveces pazinuši un izmantojuši
jau senie romieši pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Viduslaikos tās bijušas
visvairāk lietotais apgaismošanas līdzeklis. 1818. gadā tika izgatavotas pir
mās stearīna sveces, bet pirmās parafīna sveces – ap 1830. gadu.
Ar sveču dedzināšanu saistās dažādi rituāli un ticējumi. Senie latvieši
sveču taukus Ziemassvētku laikā izmantojuši, lai zīlētu nākotni. Pastāv
uzskats, ka ar sveces maģiskajām īpašībām un uguns spēcīgo enerģiju iespē
jams attīrīt telpu un cilvēku no negatīvām izjūtām.
3. Pastāsti, kur tu dabā vari saskatīt ko līdzīgu svecēm!
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Dzeja

4. Lasi O. Vācieša dzejoli “Svece” un salīdzini savus priekšstatus ar
dzejnieka piedāvātajiem tēliem!

Svece
Lāstekas svece –
uz leju,
kaķa astes svece –
uz augšu,
koka zara svece –
uz sāniem,
naglas svece –
taisni kokā iekšā,
asna svece –
no zemes ārā.
Un īstā svecīte –
eglītē.
(“Sveču grāmata”, 1988)
5. Lasi dzejoli “Svečošanās” un izskaidro, ko, tavuprāt, nozīmē vārdi
“svečošanās” un “sveķoties”!

Svečošanās
Eglītē sveķi
sveķojas,
eglītē sveces
svečojas.
Svecītei ir sava
liesmiņa,
tā ir svecītes
sirsniņa.
Apraujas svecītes
liesmiņa –
apstājas svecītes
sirsniņa.

No kā tev acīs tā liesmiņa –
tā ir svecītes
dziesmiņa.
Paliek tev acīs
smiedama,
ar tevi tālākiedama.
Eglītē sveķi
sveķojas,
eglītē sveces
svečojas.
(“Sveču grāmata”, 1988)

Vārdnīca

sveķi – lipīga,
smaržīga skuju
koku un dažu citu
augu sula, kas
gaisā ātri sacietē

6. Ar ko dzejnieks salīdzina
svecītes liesmiņu? Kāpēc
tā paliek “acīs
smiedama”?
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7. Lasi dzejoli “Svečturis” un pastāsti, kas, tavuprāt, ir kopīgs un
kas – atšķirīgs vārdiem “svečturis” un “sveču turis”!

Svečturis
8. Kā dzejnieks
aicina rīkoties
Jurim, lai viņš
izaugtu par
“gaismiņas
sveču turi”?

Še svece, Juri!
Turi, Juri!
Kļūsti par
sveču turi.

Ja sveci taisni
turēsi,
taisns kā svece
paliksi.

Ja sveci slīpi
turēsi,
līks kā kliņģeris
salīksi.

Še svece, Juri!
Turi, Juri!
Izaudz par gaismiņas
sveču turi.
(“Sveču grāmata”, 1988)

9. K
 ādām īpašībām jāpiemīt cilvēkam, lai varētu teikt, ka viņš ir
“gaismiņas sveču turis”?
10. Strādājiet pārī un pārrunājiet,
• vai jūs esat sastapušies ar kādu cilvēku, kurš ir “gaismiņas sveču
turis”;
• ko jūs no šī cilvēka esat mācījušies;
• vai cilvēkam vienmēr ir jābūt taisnam kā svecei!
11. U
 zraksti, kādu sakarību tu saskati starp vārdiem: sveču turis –
gaisma – es pats!
12.
•
•
•

 asi dzejoli “Sveču balle” un noskaidro,
L
kāpēc sveces rīko balli;
kas ballē piedalās;
kāda noskaņa tur valda!

Sveču balle
Uz lielu balli
sanāca sveces,
ai, kas par gaismu
debesīs tecēs!
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Kas to prieku
jutīs?
Kas to prieku
redzēs?

Dzeja

Kur būs tie
bērni,
kas apkārt tecēs?
Zaķa bērni, eža bērni, pļavas bērni,
meža bērni, putnabērni, cilvēkbērni –
nāciet!
Vienai svecei, otrai svecei, trešai svecei,
piektai svecei, īsai svecei, garai svecei
danci apkārt sāciet!
Liesmiņām arī
dancojas labi –
vienai pa kreisi,
otrai pa labi.
Vienai pa labi,
otrai pa kreisi,
katrai pa sevi,
visām uzreizi.
Vilka bērni, aitas bērni, slikti bērni,
labi bērni, sveču ballē visi varat
vienā rindā stāties.
Citādi sāks viena svece, otra svece,
trešā svece, piektā svece – visas
sveces sveču ballē vienā balsī
rāties.
13. I ztēlojies, ka arī tu esi piedalījies sveču ballē un tikko no tās
esi atgriezies mājās! Pēc iespējas tēlaini pastāsti mājiniekiem vai
uzraksti stāstījumu par ballē redzēto, dzirdēto, izjusto! Ja nepieciešams, veido domu karti!

Pa ra u g s

sveču balle
sveču . . . . . . . . .
gaisma
15

14. Katra balle iepriekš tiek rūpīgi plānota. Strādājiet grupā! Katra
grupa izlozējiet uzdevumu:
• izveidojiet sveču balles programmu;
• uzrakstiet un atbilstoši noformējiet ielūgumu uz sveču balli;
Pa ra u g s

___________________________
(Uz kuru pasākumu ielūdz?
Kur un kad pasākums notiks?
Kādā apģērbā jāierodas?)
___________________
(Kam ielūgums adresēts?)

3. darba lapa
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___________________
(Kas ielūdz?)

• uzrakstiet sveču balles atklāšanas vārdus;
• izveidojiet (uzzīmējiet/veidojiet kolāžu u. tml.) sveču balles telpas
iekārtojumu;
• iepazīstiniet ar savu veikumu klasesbiedrus!

Dzeja

Pēters Brūveris

(1957–2011)

P. Brūveris ir dzejnieks un tulkotājs. Studējis Latvijas Valsts konservatorijā.
Dzeju publicē kopš 1977. gada. Atdzejojis no lietuviešu, krievu, vācu, prūšu,
azerbaidžāņu, turku un citām valodām. Populāras kļuvušas dziesmas ar P. Brū
vera vārdiem no teātra izrādes “Šveiks” Dailes teātrī. Viņš ir arī teksta autors
animācijas filmai “Neparastie rīdzinieki”.
1. Lasi dzejoli “Manai tēvuzemei” un izpēti, kuras dzejoļa pazīmes
tam piemīt! Pamato katru iezīmi ar dzejoļa teksta piemēru!

Manai tēvuzemei
Zvaigznes debesīs lai laistās
Un lai brīžiem Pērkons rūc
Lai ir mūsu pļavas skaistas
Un lai ziedos bites dūc

Lai briest rudzi kvieši mieži
Rasmīgs vējš lai lietu nes
Lai vai kādi likteņgrieži
Mainītos uz pasaules

Lai mirdz varavīksne koša
Pāri visai pamalei
Lai tev vienmēr gaita droša
Kad pa tēvu zemi ej

Vai ir vakari vai rīti
Lai ik vērī putni dzied
Sudrabpalsā mētelītī
Lai pats Dievis līdzi iet

Vārdnīca

rasmīgs – auglīgs,
dāsns, ražens
vēris – mežs, kurā
aug egļu tīraudze
vai egļu audze ar
bērzu, apšu un
baltalkšņu piejau
kumu
sudrabpalss –
blāvi sudrabains,
nespodrs, arī pelē
cīgs
Dievis – Dievs

(“Katram mazam putniņam”, 2002)
2. Ar kuriem dzejas tēliem autors uzbūris tēvuzemes skaistumu?
Kurus tēlus tu izvēlētos, parādot savu attieksmi pret tēvuzemi?

garšas

ožas

taustes

dzirdes

Literārā darbā vārdos un teikumos izteiktais iedarbojas uz sajūtām: redzi,
dzirdi, tausti, ožu u. c. Attēlotās uztveres sajūtas rada veselumu, ko sauc par
sajūtu gleznām. Tās padara tekstu tēlaināku, emocionāli iedarbīgāku, vieg
lāk uztveramu.

redzes

Iegaumē!

Sajūtu gleznas
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3. Izraksti tabulā pēc parauga spilgtākās sajūtu gleznas! Secini, kuras
sajūtu gleznas dzejolī dominē, kuru gleznu nav!
4. Strādājiet pārī
un pārrunājiet,
• par ko ir dzejolis,
un uzrakstiet
savu viedokli
vienā teikumā;
• kuras rindas
visprecīzāk
atklāj dzejoļa
galveno domu!

Pa ra u g s

Redzes sajūtu
glezna

Dzirdes
sajūtu
glezna

Taustes
sajūtu
glezna

Ožas sajūtu
glezna

Garšas
sajūtu
glezna

“Zvaigznes
debesīs lai
laistās”
5. Lasi dzejoli!

6. Noskaidro,
• kādu noskaņu
dzejnieks atklājis, izmantojot
vārdu “zumm”;
• ar kurām skaņām tev saistās
vasara;
• kuri jautājumi
tev bija svarīgi aizvadītajā
vasarā? Kādu
atbildi uz tiem
tu saņēmi?

Dziesma par pavasarīgo,
noslēpumaino zummu
zum bites un zum kamenes
un vaboles un spāres
un visiem līdzi zummu es
un skrienu pļavai pāri
it visur kur vien paskatos
es zummētājus manu
un pilns ir katrs ziedu kauss
ar saldu zummēšanu
jauks mīlīgs noslēpumains ZUMMM
ir beidzot nācis ciemā
lai visiem krāsaināk ir mums
gan vasarā gan ziemā
zum pagrabos zum bēniņos
zum mājās un zum skolā
un ja tā labi ieklausās
tad iezumas pat olā

4. darba lapa
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(“Raibajā pasaulē”, 2010)

Dzeja

Inese Zandere

(1958)

Dzejniece dzimusi Dobelē. Studējusi filozofiju Latvijas Universitātē, strā
dājusi izdevniecībā “Avots” un laikrakstu redakcijās. Uzrakstījusi 20 grāmatas
bērniem un 3 krājumus pieaugušajiem.
Pēc I. Zanderes bērnu dzejoļiem uzņemtas animācijas filmas “Nikno lapsēnu
maršs” un “Miega vilcieniņš”. I. Zandere uzrakstījusi lugu “Kaķīša dzirnavas” pēc
K. Skalbes pasaku motīviem un dziesmu ciklu “Sūnu ciema zēni” pēc A. Upīša
stāsta motīviem.

1. Lasi dzejoli “kājas grib skriet”!

kājas grib skriet
Kurp tavas kājas grib iet,
kurp tās grib skriet?
Kurp tavas kājas grib iet,
kurp skriet?
Mežā vālodze sauc,
siena vezumi brauc,
peld upītē sapalu daudz –
turp tās grib skriet!

Kurp tavas kājas grib iet,
kurp tās grib skriet?
Kurp tavas kājas grib iet,
kurp skriet?
Smiltis liedagā silst,
jūras plašums tik zils,
balta stāv mākoņu pils –
turp tās grib skriet!

Kurp tavas kājas grib iet,
kurp tās grib skriet?
Kurp tavas kājas grib iet,
kurp skriet?
Nezinu vēl es pats!
Ceļš aizlokās garš un plats,
Kurp vien aizsniedzas skats,
kājas grib skriet!
(“Vārdurati”, 2010)
5. Strādājiet grupā! Veidojiet zīmējumu (kolāžu), kurā attēlota dzejoļa
varoņa pasaule! Iepazīstiniet ar savu veikumu klasesbiedrus!

2. Nolasi jautājumus, kuri dzejolī
atkārtojas! Ko
tu atbildētu uz
uzdotajiem jautājumiem?
3. Kurp grib doties
dzejoļa varonis –
cilvēks, kura
izjūtas atainotas
dzejolī?
4. Par kādu “ceļu”
runā dzejniece?
Izskaidro, kā tu
saproti dzejolī
izceltās rindas!

Vārdnīca

kolāža – tehnisks
paņēmiens mākslā –
dažādu materiālu
uzlīmēšana uz krā
sas un materiāla
ziņā atšķirīgas pa
matnes; šādā teh
nikā veidots darbs
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6. Lasi dzejoli “vārdurati”! Noskaidro, kādā ziņā šis dzejolis atšķiras
no iepriekš lasītajiem!

vārdurati
7. Izraksti no
dzejoļa vārdus,
kuru darināšanā
izmantots viens
un tas pats
vārds!
Pa ra u g s

Ararats –
spararats, ...
Uzzi ņai !
Ararats ir augstākā
kalnu virsotne
Turcijā (5137 m
virs jūras līmeņa).

Vārdnīca
asociācijas – saka
rības, kas veidojas
starp priekšsta
tiem uz saskares,
līdzības vai pret
stata pamata

augstu slienas ararats
strauji griežas spararats
gudrs esmu varu pats
vārduratus izgudrot
smagi ripo svararats
sva-ra-rats
spogulī spīd stararats
sta-ra-rats
bungas bungo trararats
tra-ra-rats
katrs rats ir ratam rads
ra-tam-rads
ripo ripo kamēr bac
saskrienas ar ratu rats
ripo ripo
ka-mēr-bac
kā lai aptur ratus šos
vārdu ratus ritošos
kā lai aptur ratus šos
nesaprotu pats
(“Vārdurati”, 2010)

Uzzi ni vairāk!
Jaunajā Rīgas teātrī
pēc I. Zanderes
dzejoļiem iestudēta
izrāde bērniem
“Iekšiņa un āriņa”.
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8. I zskaidro, kāpēc, tavuprāt, dzejniece izmanto vārdu “rats”! Kādas
asociācijas tev raisa šis vārds?
9. Pastāsti, kāpēc nav iespējams apturēt vārdu ratus!
10. D
 zejniece rotaļājas ar līdzīgi skanošiem vārdiem. Izveido pats
savus “vārduratus” un uzraksti kādu līdzīgi skanošu vārdu grupu!

Dzeja

Kārlis Vērdiņš

(1979)

K. Vērdiņš ir spilgtākais jaunās paaudzes dzejnieks, kas dzejā ienācis 20. gs.
90. gados. Viņš mācījies Jelgavas 4. vidusskolā, studējis filoloģiju. K. Vērdiņš
raksta dzeju galvenokārt pieaugušajiem, atdzejo, ir literatūrkritiķis. Asprātīgais
dzejoļu krājums bērniem “Burtiņu zupa” ir saņēmis Literatūras gada balvu.
1. Lasi K. Vērdiņa dzejoļus! Pievērs uzmanību, kā tie atšķiras no
iepriekš lasītajiem dzejoļiem!

Skumjas
pantera sikspārnis gekons un puma
pie četrām kefīra glāzēm skuma
drūmi klusēja visi šie lopi
jo it nekas tiem nebija kopīgs
pantera vēlējās palasīt “Santu”
sikspārnis vēlējās čipsus ar fantu
gekons vēlējās kļūt par tauriņu
puma vēlējās skriet pa mauriņu
“Santa” vēlējās slēpot pa trasi
fanta vēlējās saldētu lasi
tauriņš vēlējās braukt ar kuģi
mauriņš vēlējās kļūt par bruģi
trase vēlējās liekties aplī
lasis vēlējās ravēt ar kapli
kuģis vēlējās mirdzošas spuras
bruģis vēlējās apklāt jūras
jūras un spuras aplis un kaplis
bruģis un kuģis lasis un trase
mauriņš un tauriņš fanta un “Santa”
pantera sikspārnis gekons un puma
kopā sēdēja visi un skuma

(“Burtiņu zupa”, 2007)

Vārdnīca

gekons – ķirzaka
ar druknu, mazliet
saplacinātu ķermeni
2. P
 ar kādu nozīmīgu jautājumu
aicina domāt
dzejnieks?
3. P
 ārdomā, kāpēc
visi dzejoļa tēli
turas kopā! Kurš
vārds vislabāk to
raksturo?
4. N
 ovērtē, cik piepildāma ir katra
vēlēšanās!
5. K
 āpēc neviens
necenšas savus
sapņus īstenot?
6. K
 uras dzejoļa
pazīmes šajā
darbā saskatāmas visspilgtāk?
7. K
 ā tu vērtē to,
ka autori mēdz
atteikties no pieturzīmju un lielo
sākumburtu lietošanas dzejoļos?
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Uzzi ņai !
Drāma plašākā
nozīmē ir jebkura
luga, šaurākā
nozīmē šis vārds
nosauc lugu,
kurā autors
risina nopietnas
problēmas un
attēlo dziļus
pārdzīvojumus.

8. Lasi dzejoli “Snibs un Snobs”!

Snibs un Snobs
drāma
TEICĒJS:
Snibs un Snobs uz jumta sēž
mākoņus dzen pāri vējš
SNIBS:
brauksim prom no šitās Rīgas
miegainas un garlaicīgas!
SNOBS:
(zvana pa telefonu)
hallo hallo
skrieniet šurp
vediet mūs vienalga kurp!
Atlido vienpadsmit gulbji, paceļas spārnos kopā ar
Snibu un Snobu, aizved tos uz laukiem.

9. Izskaidro, kāpēc
autors šo darbu
nosaucis par
drāmu! Kādā
ziņā dzejolis
līdzinās lugai?

TEICĒJS:
Snibs un Snobs zem koka sēž
mākoņus dzen pāri vējš
SNIBS:
garlaicīgi ir šie lauki
nav ne skaisti šeit ne jauki
SNOBS:
(zvana pa telefonu)
hallo hallo
skrieniet šurp
vediet mūs vienalga kurp!
Atlido vienpadsmit gulbji, aizved Snibu un Snobu uz
pasaku zemi.
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Dzeja

TEICĒJS:
Snibs un Snobs pa pili klejo
lielā zālē prinči dejo
satiek ēzeli un burvi
satiek Sarkangalvīti ar kurvi
Paiet piecpadsmit minūtes.
TEICĒJS:
Snibs un Snobs pie pūķa sēž
ārā mākoņus dzen vējš
SNIBS:
pasaka ir garlaicīga
tā kā lauki tā kā Rīga
SNOBS:
(zvana pa telefonu)
hallo hallo
palīdziet
nu mums abiem nav kur iet!
No pasaku kūts izlido vienpadsmit gulbji, aizved
Snibu un Snobu uz televīziju.
TEICĒJS:
Snibs un Snobs pie galda sēž
Smēķus pelnu traukā dzēš
SNIBS:
(runā tiešajā ēterā)
pasaka ir garlaicīga
garlaicīga arī Rīga
garlaicīgi arī lauki
arī šeit pie jums nav jauki
tagad gribam gulēt iet
jūs mums sekot izbeidziet!

10. K
 urš tēls pretstatīts Snibam
un Snobam?
Kāpēc?
11. K
 urš vārds vislabāk raksturo
Sniba un Snoba
attieksmi pret
dzīvi?
12. P
 ārdomā, vai
Snibs un Snobs
ir raksturīgi
mūsdienu tēli!
Savas domas
pamato!
13. K
 o tu ieteiktu
cilvēkiem,
kuriem vienmēr
ir garlaicīgi?
14. K
 uri pasaku
tēli minēti dzejolī? Noskaidro,
kurās pasakās
tie minēti!
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SNOBS:
(zvana pa telefonu)
hallo Kārli palīgā
neraksti par mums nekā!
Kārlis piezvana vienpadsmit gulbjiem. Tie aizlido
uz televīziju un aizved Snibu un Snobu pie Otto,
lai tas varētu viņus uzzīmēt.
Priekškars.
(“Burtiņu zupa”, 2007)

Uzzi ni vairāk!

15. S
 trādājiet pārī un seciniet, kāpēc tieši vienpadsmit gulbji ir tie,
kas palīdz Snibam un Snobam laukos, pasaku pilī un televīzijā! Ar
savu viedokli iepazīstiniet klasesbiedrus!
16. P
 ievērs uzmanību dzejoļa uzrakstīšanas laikam! Salīdzini, kad
tapuši šajā tēmā aplūkotie dzejoļi!

Komponists Kārlis
Lācis ir uzrakstījis
mūziku “Burtiņu
zupas” dzejoļiem.

17. S
 trādājiet grupā un noskaidrojiet, vai dzejoļa uzrakstīšanas laiks
ietekmē
• tā saturu;
• valodu;
• tēlainās izteiksmes līdzekļu izvēli!
18. Ar savu veikumu iepazīstiniet klasesbiedrus!
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