


 Programmas mērķis ir iepazīt Latviju mākslas un kultūras 

norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, 

literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā 

izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas 

liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un 

laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un 

radošās industrijas. 

 

 Kultūras ministrijas mājaslapā esošais apkopojums ir 

noderīgākais resurss, no kura izvēlēties norises dažādās 

kultūras nozarēs. 

















Kādā mācību priekšmetā un tēmā pasākums ietverts?   

Latviešu valoda –  tēli un to raksturojums, teika par teātra  Balto dāmu; sociālās 

zinības –  teātra vēsture, pieklājības normas, kuras jāievēro teātrī; vizuālā māksla 

– skatuves uzstādījums, dekorācijas; mājturība un tehnoloģijas–tērpi. 

 Kāda ir pasākuma pievienotā vērtība mācību procesā?  

Nodarbība teātra aizkulisēs lika skolēniem aizdomāties, cik sarežģīts ir šis darbs, 

un, kā teica nodarbības vadītāja, tad aktieriem tā ir sirds lieta. Bija lieliska iespēja 

nostāties uz skatuves un izjust, cik tuvu patiesībā sēž skatītāji.  Skolēni iepazina arī  

citu profesiju pārstāvjus, kuri arī strādā pie izrādes tapšanas. Sevišķi viņiem patika 

teātra frizētava, kurā bija daudz parūku, kuras varēja arī pielaikot. 

skolēniem visvairāk palika atmiņā stāsts par teātra Balto dāmu. 

Kāda ir skolēnu atgriezeniskā saite par piedzīvoto pasākumā?  

Diskusija pēc nodarbības, spilgtāko atmiņu pierakstīšana un vizualizēšana, sava 

viedokļa paušana rakstveidā. Skolēniem visvairāk bija palika atmiņā stāsts par 

teātra Balto dāmu. 

 

  

  

  





Ciemos pie lellēm. 

Programmas "Latvijas Skolas soma" ietvaros  3. klašu skolēni apmeklēja Liepājas 

Leļļu teātri, lai ieskatītos aiz priekškara un uzzinātu, kā atdzīvojas lelles. Skolēni uzzināja 

vēsturiskus faktus par leļļu teātri, noskaidroja, kā top lelles, kādi ir leļļu veidi, kā tiek 

piemeklēta mūzika un specefekti, kā arī  paši mēģināja iestudēt ainiņu, izmantojot lelles. 

Pēc nodarbības skolēni pārrunāja redzēto. 

Roberts: "Pats grūtākais ir noturēt rokas, lai vadītu lelli!" 

Laura: "Nevarēju iedomāties , ka pastāv tik daudz leļļu veidu!" 

Elza: "Es arī gribētu piedalīties īstā leļļu teātra izrādē!" 

 Iepazīšanās nodarbība bija tik aizraujoša, ka skolēni paši  nolēma veidot 

iestudējumu skolā. Lelles gatavot mājturībā un tehnoloģijās, bet  lasīšanas un klases  

stundās  iestudēt ludziņu. 

  

  

 




