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LITERĀRĀ PASAKA

■ UZDEVUMS. Meklē informāciju mācību grāmatas 36.un 37.lpp. un ievieto trūkstošos 

vārdus definīcijā. Definīciju ieraksti pierakstu kladē un ierāmē!

■ Literārās pasakas atšķirībā no tautas pasakām sacerējuši konkrēti rakstnieki. 

Latviešu literatūrā populāras ir Kārļa Skalbes, Annas Sakses, Skaidrītes Kaldupes, 

Imanta Ziedoņa u.c. pasakas

Literārā pasaka ir neliels prozas darbs, kam pamatā fantastiski 

notikumi un varoņi, notiek …… Pasakās darbojas gan izdomātas 

būtnes, gan …., gan priekšmeti. Cilvēkiem tiek piedēvētas …. spējas. 

Literārā pasakā vienmēr ir kāda atziņa par dzīves vērtībām.



DAŽĀDU TAUTU LITERĀRO PASAKU 
MEISTARI

■ UZDEVUMS. Saliec atbilstoši! Vari izmantot interneta resursus (strādā  zoom grupā!)

■ H.K.Andersens Anglija

■ Brāļi Grimmi Latvija

■ Oskars Vailds Dānija

■ Astrida Lindgrēne Spānija

■ Šarls Perro Zviedrija

■ Māra Cielēna Vācija



H.K.Andersens – dāņu pasaku meistars
(1805-1875)

■ UZDEVUMS. Noskaidro, par ko stāsta šīs bildes!



SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

raksturosi tēlu, 

izmantojot teksta 

piemērus

salīdzināsi  un vērtēsi 

tēla atveidi citos 

mākslas darbos

izmantosi dažādus lasīšanas 

paņēmienus, lai izprastu 

pasakas sižetu un veidotu 

notikumu shēmu/ sižeta 

plānu
vērtēsi tēlu 

īpašības un 

rīcību

Izdosi SAVU 

literāro PASAKU

vērtēsi savu un 

klasesbiedra 

uzrakstīto pasaku



SIŽETA PLĀNS

■ UZDEVUMS.Lasi H. K. Andersena pasaku »Īkstīte» un izveido Īkstītes piedzīvojumiem 

pilno dzīves ceļu savā pierakstu kladē! Ieraksti atslēgas vārdus vai uzzīmē konkrēto 

vietu, kurā Īkstīte nonāk, pieraksti komentārus!

Īkstītes 

piedzimšana no 

tulpes zieda.

Īkstītes ezers 

šķīvī.



Īkstītes raksturojums
(darbs zoom pārī vai grupā)

■ Zīmējiet kladēs Īkstītes īpašību puķi! 

■ Uz katras dotās  puķes ziedlapiņas ir uzrakstīta kāda cilvēkiem raksturīga  īpašība. 

■ Pamatojiet, vai Īkstītei piemīt konkrētā īpašība, izstāstot piemērotu  pasakas 

situāciju!

■ Uz tukšās ziedlapiņas uzrakstiet īpašību, kura, jūsuprāt, vēl raksturīga Īkstītei. 

■ Piezīmējiet vajadzīgo ziedlapiņu skaitu ar Īkstītei raksturīgajām īpašībām savai puķei 

pierakstu kladēs! 

■ Kura no minētajām īpašībām ir svarīga arī tev? Padomā, kā tā tev noder!

draudzīga drosmīga

neatlaidīga
bailīga

nekaunīga

pašaizliedzīga

neapdomīga

valdonīga
sirsnīga



DZĪVES VĒRTĪBAS PASAKĀ

■ UZDEVUMS. Padomā, kādas garīgās un materiālās vērtības atklāj pasaka!

■ KLAUSIES, SKATIES UN LASI PASAKU!

■ http://www.pasakas.lv/pasakas/literaras_pasakas/i/ikstite/

http://www.pasakas.lv/pasakas/literaras_pasakas/i/ikstite/


«Īkstīte» (skaties angļu valodā!)
https://ej.uz/fat3

https://ej.uz/fat3


«Īkstīte» (skaties krievu valodā!)
https://www.youtube.com/watch?v=XLsHXr

a82y8

https://www.youtube.com/watch?v=XLsHXra82y8


Paldies par paveikto darbu!


