
TEĀTRA NEDĒĻA 

Mācību stunda latviešu valodā un literatūrā 7.ca klasei, 
30.03.2020. 

 
Integrētie mācību priekšmeti: sociālās zinības, mūzika, vizuālā māksla, sports. 

 

Kristīne Konceviča, 

Rīgas 3.speciālā pamatskola 
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Tēma Aktivitāte Rezultāts 

1. Kas ir teātris? Teātra definīja. Īsi paskaidro saviem vārdiem, 
kas ir teātris.  

2. Kāpēc teātris ir vajadzīgs 
bērna dzīvē? 

Pieci iemesli par teātra 
labumu.  

Izprot, kāpēc teātris ir 
jāskatās, pastāsta, kādi plusi ir 
no teatra skatīšanās 

3. Teātra veidi. Stāsts par katru teātra veidu. 
Attēli + jautājumi. 

Atbild uz jautājumiem- pēc 
dotajiem attēliem nosauc, kāds 
teātra veids ir attēlots. 

4. “Ziedu strīds”. Pasakas izrāde. Darbs ar 
pasaku. 

Pastāsta, kāds teātra veids tika 
parādīts. Nosauc pasakas 
galvanos varoņus. Pastāsta, 
kāda morāle ir pasakā, kāda 
pamācība ir ielikta pasakā. 

Mācību darba plāns. Saturs. Sasniedzamie rezultāti 



5 TĒMAS  

1. Kas ir teātris? 

 

2. Kāpēc mums vajadzīgs teātris? 

 

3. Teātra veidi.  

 

4. Pasaka. 
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1. Kas ir teātris? 
      Teātris (grieķu: théatron - "skatītāju vietas") ir mākslas veids, kurā ar izrādi uz 

skatuves tēlaini tiek atspoguļota dzīve. Izrāde notiek izmantojot aktiera tēlojumu, runu, 
žestus, kustības, mūziku un tā tālāk. Teātris ir nesaraujami saistīts ar literatūru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāpēc vajadzīgs teātris? Ir taču internets un televīzija! 
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2. Kāpēc bērnam teatris ir vajadzīgs? 
Izskatīsim piecus iemeslus. 

 veido  pareizo estētisko gaumi, 

 attīsta komunikatīvās prasmes, 

 uzlabo runu, atmiņu, uzmanību, iztēli, 

 veido pozitīvu noskaņojumu, 

 iemāca empātiju. 
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Teatralizētās izrādes  palīdz risināt daudzas problēmas  berna 
audzināšanā: 

 



2. Kāpēc bērnam teatris ir vajadzīgs? 

Zālē nodziest gaisma, atveras priekškars un sākas maģisks ceļojums pilnīgi 
jaunā pasaulē – teātra pasaulē.  

Mūsdienās, kad jums tiek piedāvātas neskaitāmas izklaides iespējas, svarīgi 
atcerēties, ka teātra izrāde ir ne tikai atpūta – tai ir liela nozīme arī jūsu 
attīstībā. 5 iemesli. 
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2. Kāpēc bērnam teatris ir vajadzīgs? 

1. Laikmetā, kad arvien lielāku lomu inženierzinātnēs un arī daudzās citās 
nozarēs spēlē mākslīgais intelekts, speciālisti atzīst, ka vienlīdz svarīgi ir 
gan analītiskie prāti, gan spēja domāt radoši.  

Teātra izrādes veicina bērnu iztēli un mudina būt ziņkārīgiem - prātot par 
to, kā izspēlētie notikumi risināsies tālāk. Tās ir īpašības, kas palīdz izprast 
pasauli un atrast savu ceļu tajā. 
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2. Kāpēc bērnam teatris ir vajadzīgs? 

2. Daudzi pieaugušie piekritīs, ka, iespējams, no bērnībā redzētajām izrādēm neatceras 
precīzu sižetu, tomēr brīnumaino sajūtu gan. Vienam to radīja skaistie kostīmi vai 
dekorācijas, citam – burvīgā mūzika, vēl kādam – asprātīgais dialogs un smieklīgie 
notikumi.  

Tieši šādas nianses aizdedz bērnā dzirksteli un motivē pašam šo sajūtu radīt 
atkārtoti. Un tā rodas nākamā komponistu, mūziķu, modes mākslinieku, scenogrāfu, 
rakstnieku, režisoru un producentu paaudze. 
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2. Kāpēc bērnam teatris ir vajadzīgs? 

3. Bērni, kas regulāri skatās teātra izrādes, visbiežāk paši izvēlas arī apmeklēt dažādas 
ārpusskolas aktivitātes, ka ļauj radoši izpausties – dejošanu, kori, mūzikas skolu, teātra 
pulciņu, zīmēšanu.  

Šādas nodarbības ir ļoti svarīgas gan atmiņas, gan emocionālās inteliģences attīstībā – mazais 
cilvēks iemācās empātiju pret pasauli un iepazīst dažādās sajūtas, kas viņā dzīvo.  

Radošās nodarbībās neviens neuzliek rāmi, kā tev jāredz pasaule un kā jājūtas. Un jo agrākā 
vecumā bērns sāk izprast sevi un pieņemt – jo labāk jūtas. 
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2. Kāpēc bērnam teatris ir vajadzīgs? 

4. Bērnu izrāžu pamatā gandrīz vienmēr ir stāsts ar nedidaktiskā veidā 
pasniegtu morāli, kas palīdz iezīmēt robežas starp labo un slikto.  

Labie tēli iemāca, ka tādas īpašības kā gribasspēks, nepadošanās grūtību 
priekšā, izpalīdzība, draudzīgums ir vērtīgākas, nekā slinkums, 
skaudība, alkatība vai ļaunums. 

30.03.2020 11 



2. Kāpēc bērnam teatris ir vajadzīgs? 

5. Kopīgi teātra izrāžu apmeklējumi ir svētki visai ģimenei – var skaisti 
sapucēties, izvēlēties ziedus, ko pasniegt aktieriem, apmeklēt teātra kafejnīcu, 
nobaudot kādu našķi.  

Tādā veidā mēs iemācam bērnam labas manieres un piedzīvojam notikumus, 
kas, iespējams, kļūst par bērna skaistākajām atmiņām. 
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3. Kādi ir teātra veidi? 
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3. Kādi ir teātra veidi? 

    - ēnu teātris, 
- masku teātris, 
- leļļu teātris, 
- galda teātris, 
- teātris uz krūzēm, 
- teātris uz karotēm, 
- teātris uz filca tāfeles, 
- bi-ba-bo teātris, 
- teātris uz knaģīšiem, 
- koka teātris u.c. 
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3. Kāds teātra veids te ir attēlots? 
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4. Pasakas izrāde “Ziedu strīds” 
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Jautājumi par pasaku 
 

1. Vai ir labi būt lepnam? 
2. Vai ir labi lielīties? 

3. Kādi ziedi tika pieminēti pasakā? 
4. Ko šī pasaka mums māca? 

5. Kāds teātra veids tika demonstrēts? 
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Mājas  

darbs 

30.03.2020 38 



Mājas darbs 

Uzdevumi: 
 
1. (Valoda un literatūra)DL-1 “Personības. Anna Sakse”.  
2. (Valoda un literatūra) DL-2 “Iepazīsti Annas Sakses daiļradi un 

sinonīmus”. 
 
3. (Mājturība) No vienreizējās plastikāta karotes izgatavo lelli. Tēlu  izdomā 

pats  - konkrēts zieds,  dzīvnieks,  cilvēks vai kaut kas cits. Dari tā: 
 
- ar flomāsteriem uzzīmē lellei sejiņu,  
- no dzijas izveido un pielīmē matus,  
- no maza apģērba gabaliņa  izdomā tērpu. 
- kad lelle gatava, lūdzu, nofotogrāfē to un atsūti skolotājai.  
 
* Savu lelli sargā, jo tā ir daļa no mūsu  klases leļļu teātra. 
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PALDIES! 



Izmantotie resursi: 

 Vikipēdija, 

 1188.lv,  

 Игротерапия в логопедии. 

 Letonika.lv 
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