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Tēma 
Dante “Dievišķā komēdija” 

Mērķis 
Izdzīvot Dantes “Dievišķo komēdiju”, izmantojot dažādas 
kompetences 

Vērtības:  

atbildība, centība 
gudrība, laipnība 
savaldība, solidaritāte 
 
Pamatkompetences: 

valodu    
kultūras un mākslas izpratne 
matemātika un datorzinātne   
 
Caurviju kompetences: 

kritiskā domāšana, problēmu risināšana 
jaunrade, pašiniciatīva,  
digitālā, mediju kompetence 
pašizziņa, pašvadība, mācīšanās mācīties 
sadarbība 
līdzdalība  
 
 

Uzdevumi skolēniem: 

1. Sutori.com vietnē izveido vizuālo stāstu, kurā ievieto 3mākslas darbus, kuros ir kāda atsauce uz Danti vai  
“Dievišķo komēdiju”, aprakstā ierakstot Mākslas darba autoru un tīmekļa vietnes adresi, kur atradi mākslas darbu. 
Nosūti (Share) linku e-klasē skolotājām Leldei Seleckai un Ilzei Robertai! 

2. Divas minūtes klausies Ferenca Lista simfonijas “Elle” fragmentu un raksti brīvo rakstu darba lapā!   

3. Lasi fragmentu no Dantes “Elles” un iezīmē attiecīgajā elles riņķī ilustrāciju! 

4. Skolā ir izvietoti uzraksti “Elle”, “Paradīze”, “Šķīstīšanās kalns”. Sameklējiet “Elli”, uztaisiet pašbildi pie uzraksta 
un iesūtiet Whatsapp skolotājām! 

5. Izmantojot izklājlapas (MS Excel), aprēķini vidējo vecumu šiem viduslaiku literātiem: Dante Aligjeri (1265 - 
1321), Omārs Haijams (1025 - 1123), Saadī Širāzī (1184 - 1291), Džefrijs Čosers (1343 - 1400), Akvīnas Toms (1225 
– 1274). Atbildi ieraksti darba lapā! 

6. Ir doti 5 priekšmeti, izvēlies vienu, kurš saistīts ar Dantes biogrāfiskajiem faktiem, iezīmē darba lapā un vienā 
teikumā pamato izvēli! 

7. Aizpildi stundas izvērtējuma anketu! 

 

Resursi / sagatavošanās pirms stundas 
1. Telpas (300., 301., 302.)  
2. Interneta brīvpiekļuves punkts  
3. Datori, austiņas 
4. Audiofails (fragments no Ferenca Lista simfonijas “Elle”) 
5. Priekšmeti stacijai (ābols, atslēga, aploksne, piespraude, spalva) 
6. Darba lapas skolēniem 
7. Dantes “Dievišķās komēdijas” fragmentu lapas 
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8. Grupu izvēles lapiņas (inkvizīcijas priekšmetu attēlojums) 
9.  Lapas ar nosaukumiem svešvalodā INFERNO “Elle”, PARADISIO “Paradīze, PURGATORIO “Šķīstīšanās kalns”  
10. Tāfele ar shematisku Dantes “Elles” attēlojumu, krītiņi 
11. Iepriekš sagatavota stundas izvērtējuma anketa (google veidlapas) 
 
 

 
 

 
 
 
Resursi skolēniem  
1. pildspalva 
2. viedtālrunis  
 

Sagatavošanās iepriekšējās mācību stundās: 
 
Literatūra: 
1. Skolēnu iepazīstināšana ar vēsturisko situāciju viduslaikos 
2. Skolēnu iepazīstināšana ar Dantes biogrāfiju un “Dievišķās komēdijas” ieskicēšana 
 
Informātika: 
1. Izklājlapu lietošana aprēķinos (datu ievade, vienkāršu formulu izmantošana, funkciju izmantošana) 
2. Sutori.com vietnes izmantošana vizuālā stāsta veidošanā (attēlu meklēšana, saglabāšana, ievietošana 

sutori.com stāstā, apraksta pievienošana attēlam, stāsta kopīgošana) 

Pēctecība: 
Literatūra: 
1. Skolēnu radošās darbības (brīvais raksts, priekšmetu izvēle, ilustrācija) pārskats 
2. Padziļināta iepazīšanās ar Dantes “Dievišķās komēdijas” tekstu 
 
Informātika: 
1. Vizuālo stāstu demonstrācija 
2. Aprēķinātā rezultāta salīdzināšana 
 
 

Stundas gaita 

Laiks Aktivitāte 

3 min Iepazīstināšana, tēma, mērķis 
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3 min Sadalīšana grupās  

4 min Uzdevumu skaidrojums 

25 min Uzdevumu izpilde (rotācija pa stacijām) 

5 min Stundas izvērtējums (anketas aizpildīšana) 
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Pirmās stacijas rezultāts – SUTORI.COM 
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Klāss Jansons 

 

Dairis 

Peskops 
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4.UZDEVUMA REZULTĀTS 

 

7. UZDEVUMS – STUNDAS IZVĒRTĒJUMA ANKETAS REZULTĀTI 
 

Ko jaunu uzzināji? 

Kādus fragmentus rakstījis 

Dantes biogrāfiju. 

Visu zināju 

Diemžēl īsti neko, bet bija interesanti 

Diezgan daudz 

Par elli 'Dievišķā komēdija'' 

kas bija Dantes 3. elles loks 

Uzzināju kā sauc Šķīstīšanās kalnu citā valodā. 

Uzzināju arī par Elles riņķi. 

Nedaudz vairāk informāciju par Dantes 

Par Dantes darbiem 

Par Danti 

Izlasīju fragmentu no Dantes ''Elles''. 

Kā citās valodās ir ''elle'', ''paradīze'' un ''šķīstīšanās 

kalns''. 

Uzzināju vairāk par Danti un par viņa darbiem 

Sīkāk par autoru 

Ieraudzīju jaunus mākslas darbus saistībā ar Danti 

Kā raksta paradīze itāļu valodā. 

interesantus faktus par Dievišķo komēdiju 

Maz ko 

Fragmentus no dievišķas komēdijas. 

 

Kādas prasmes pielietoji? 

Literatūras zināšanas 

smadzenes, telefonu, kāju prasmes. 

Datorprasmes un meklēšanas 

Ātras kājas un informātikas prasmes 

Internets, un paša zināšanas 

Atmiņas, dzirdes, domāšanas. 

Informātikas zināšanas, vizuālā mākslas zināšanas, 

vēstures literatūras zināšanas 

Visdažādākās. 

Izklājlapu prasmes 

Meklēju informāciju 

Informātikas prasmes 

Zināšanas par literatūru 

Rakstīt prasmes, klausīšanās prasmes, zīmēšanas 

prasmes, datora prasmes, lasīšanas prasmes 

Literatūras zināšanas, informātikas zināšanas 

Attapību 

Pielietoju gan informātikā, gan literatūrā iegūtās 

prasmes 

Zināšanas literatūrā un informātikā. 

tās kas tika apgūtas mācību stundā 

Informātikā un literatūrā iegūtās zināšanas 

zināšanas 

Orjentaciju, vizuālo mākslu, svešvalodas zināšanas. 
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Vai stunda bija interesanta? 

 

 

Kas sagādāja grūtības, kas pietrūka? 

Nekas 

valoda, kurā bija rakstīts 4 uzdevumā 

Laika 

Atrast Elli 

Atrast attēlus 

Konfektes 

īpaši nekas 

Viss bija labi. Lika gan padomāt, gan labi pavadīt laiku. 

Laiks 

Nekas īsti nesagādāja grūtības. 

Grūtības nesagādāja neviens uzdevums, visu 

paspējām. 

Pietrūka laiks, bija jāsteidzas. 

Sagādāja grūtības atrast attēlus. Nekas nepietrūka, 

viss bija kārtībā 

Grūtības sagādāja atrast "elli" 

Pietrūka laiks. 

Pietrūka laika 

Laika trūkums 

Nevarēju atrast uzrakstu ar elli 

Laika pēdējām stacija. 

 

Kurš uzdevums bija visinteresantākais (kāpēc?) 

4. bija jāmeklē pa skolu uzraksti 

4 

Kur jārēķina vidējais 

6 lika padomāt 

Meklēt attēlus un taisīt prezentāciju 

3 Jo bija jāmeklē pa skolu. 

meklēt uzrakstus 

3. un 4. Abi bija aktīvi un lika uzzināt, ko jaunu. 

Sameklēt zīmes, loģiski padomājot atradu visas lapas 

Klausīties mūziku un rakstīt kas ienāk par to prātā, jo 

tas man patika un likās interesanti 

Klausīšanās 

Manuprāt 4.uzdevums, kurā bija jāstaigā pa skolu un 

jāmeklē vārds 

Visinteresantākais uzdevums bija 2. uzdevums, kur 

bijā jāraksta brīvais raksts, jo šī mūzika ļāva 

atbrīvoties. 

4. uzdevums jo nebija jāsēž varēja izkustēties 

Ceturtais tāpēc, ka bija jāsameklē pa visu skolu attēli 

Man interesanti likās pilnīgi visi uzdevumi 

4. uzdevums, tāpēc, ka bija jātaisa bilde. 

4 bija interesanti atrast paradīzi 

3. uzdevums, kur bija jāiezīmē elles riņķa ilustrācija 

4, jo varēja pastaigāties pa skolu stundas laikā 

3. 
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STUNDAS GAITA FOTOGRĀFIJĀS 

 


