
 

FOLKLORA. LATVIEŠU TAUTAS TEIKAS. 

PROJEKTA PLĀNS 

Uzzinu, kas ir teikas, 

kā tās iedalās. 

Uzzinu, kas raksturīgs 

vēsturiskajām teikām,  

izcelšanās teikām, 

mitoloģiskajām teikām. 

Kuldīgas bibliotēkā pētu 

Kuldīgas un novada 

teikas, vienu teiku 

iemācos pastāstīt 

klasesbiedriem, veidoju 

domu karti pierakstu 

kladē (5 punkti) 

Rakstu savu teiku par 

Kuldīgas novada, 

(pilsētas, ielas, mājas 

u.c.) konkrētu 

objektu(10 punkti) 

 

Vizualizēju savu 

uzrakstīto teiku  ar 

piemērotu foto vai 

ilustrāciju. 

(5 punkti) 

 

Teiku ceļvedis. 

Iejūtos gida lomā un 

izstāstu savu teiku pie 

konkrētā objekta. 

(10 punkti) 

Kopā ar klasesbiedriem 

izveidoju KCV 6.a klases 

jaunradīto teiku krājumu, 

ievietojot sava teikas 

saīsināto variantu  Padlet 

vietnē. 

(5 punkti) 

Noslēguma darbā 

apkopoju savus iespaidus, 

pieredzi (ieguvumus, 

izjūtas u.tml.), apgūstot šo 

tematu. 

(5 punkti, gmail anketa 

https://ej.uz/ujdw ) 

 

 

 

Vieta Tavai reklāmai! 

 

 

 

 

 

 

Uzdevums.  

Izpēti sava Kuldīgas novada/pilsētas  vēsturiskās teikas! Izveido domu karti par interesantāko teiku! Papildini savu domu karti, ja vēlies, ar 

fotogrāfijām un citiem materiāliem, kas raksturo konkrēto objektu un vēsturisko laiku! Iemācies teiku stāstīt un pastāsti to klasesbiedriem! 

 

Izpētei vari izmantot teiku krājumus vai interneta 

resursus: Vēsturiskās teikas –  

 

 http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm     

Teika ir pasakai, leģendai vai nostāstam līdzīgs folkloras žanrs, 

kas biežāk balstās uz vēsturiskiem notikumiem, atainojot dažādu 

priekšmetu un parādību izcelsmi. 

 Teikas iedalās: vēsturiskajās ( saistītas ar konkrētu 

vēsturisku vietu vai personāžu), izcelšanās (saistītas ar 

kāda objekta, lietas u.tml. rašanos), mitoloģiskajās ( 

saistītas ar pārdabiskiem spēkiem, piem., Dievu, velnu u.c.) 

https://ej.uz/ujdw
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/saturs.htm
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pasaka
https://lv.wikipedia.org/wiki/Le%C4%A3enda
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Nost%C4%81sts&action=edit&redlink=1


 

Uzdevums.  

Raksti savu teiku par Kuldīgas pilsētas/novada (pilsētas, ielas, mājas u.c.) konkrētu objektu! Vizualizē savu uzrakstīto teiku  ar piemērotu foto vai 

ilustrāciju! 

 

Teikas rakstīšanas plāns. 

Ievadā radi intrigu, kas jāatklāj teikā 

Pastāsti: 

kur notiek darbība,                                                                                                                 

kad notiek darbība,  

kas ir teikas galvenais tēls / objekts, 

kāds ir galvenais teikas tēls/objekts ( portrets, īss raksturojums), 

kādi vēl tēli ir teikā, kāda ir viņu loma 

 

 

 

Uzdevums.  

Informē skolotāju, kas ir tavas teikas objekts, lai kopā varam sastādīt Teiku ceļveža plānu. 

Iejūties gida lomā un izstāsti savu teiku pie konkrētā objekta. 

 

 

Uzdevums.  

Kopā ar klasesbiedriem izveido jaunradīto teiku krājumu, ievietojot teikas īso variantu platformā https://padlet.com/ilzekcv/ceuhdt6rnmwfk558 ! 

Novērtē klasesbiedru teikas! 

 

 

 

Kopsavilkums. 

Padomā par šiem jautājumiem: Ko es uzzināju? Ko es iemācījos? Ko es jaunu apguvu ? Kādas grūtības es pārvarēju? Kā es  

tiku galā ar galveno problēmu?  Ko es darītu citādi? Kā man noderēs iegūtās prasmes? 

 

Pārbaudes darbā apkopo savus iespaidus, pieredzi (ieguvumus, izjūtas u.tml.), apgūstot šo tematu. 

Labu veiksmi vēl literatūras skolotāja Ilze Roberta! (Izmantotie materiāli: Skola2030) 

Galvenajā daļā  

izcel notikumu, kas aizsāk darbību; 

secīgi izklāsti teikas galveno darbību, 

raksturo tēlu  rīcību 

 

Nobeigumā 

izstāsti, kā atrisinājās teikas notikums. 

Izdomā un uzraksti teikas virsrakstu. 

 

https://padlet.com/ilzekcv/ceuhdt6rnmwfk558


 


