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Izglītojamo radošuma veicināšana attālinātā mācību procesa laikā 

1. 

Kolāža  ’’Mans latviskākais vārds’’ 

Stundas tēma -  latviešu valodas aktualitātes 

Mērķis: pievērst uzmanību latviešu valodai kā latviskās identitātes izteicējai 

Sasniedzamais rezultāts – attīsta radošumu un prasmi paust savu attieksmi nacionālās  

valodas jautājumā 

Atgriezeniskā saite - kolāža un tekstveide 

Summatīvais vērtējums -  

Kolāžas ideja, oriģinalitāte, tehniskais risinājums- 10 punkti; pareizrakstība- 10 punkti 

 

Uzdevumi 

1. Izveidot kolāžu ,,Mans latviskākais vārds’’ . 

 (apjoms-  A4 lapa) 

Izmantot informāciju  

 https://vards.valoda.lv/mans-latviskakais-vards/latviskaka-varda-goda-celam-

rupjmaizi/ 

2020.gada 18. novembrī noslēdzās valodas daudzināšanas akcija „Mans 

latviskākais vārds”, kurā tika iesniegti 1360 vārdi un stāsti no Latvijas un 

daudzām citām pasaules valstīm. Balsojumā par latviskāko tika izvēlēts vārds 

rupjmaize. 

      2. Uzrakstīt pamatojumu : 

          Kāpēc šāda aptauja ir aktuāla sabiedrībā? 

          Kāpēc kolāžā esi  izmantojis tieši šos latviešu valodas vārdus?  

 

 

3. Noskatīties video par valodnieka Jāņa Valdmaņa latviskāko vārdu! 

 

            https://www.youtube.com/watch?v=qXKnngTnlBs&feature=emb_logo 

 

 

 

 

 

 

 

https://vards.valoda.lv/mans-latviskakais-vards/latviskaka-varda-goda-celam-rupjmaizi/
https://vards.valoda.lv/mans-latviskakais-vards/latviskaka-varda-goda-celam-rupjmaizi/
https://www.youtube.com/watch?v=qXKnngTnlBs&feature=emb_logo


 

2.kursa izglītojamo darbi 

 

 

     Manuprāt, šāda aptauja ir aktuāla sabiedrībā, jo mūsdienās cilvēki arvien vairāk sāk 

izmantot svešvārdus, aizgūtus vārdus,  tādējādi  daudzi valodas lietotāji nenovērtē, cik 

skaista un krāšņa var būt latviešu valoda, tās  neparastie teicieni, sakāmvārdi, parunas 

un apvidvārdi. Latvisko vārdu lietošana  neļauj valodai izmirt, un tas ir ļoti svarīgi- pēc 

iespējas vairāk lietot latviskos vārdus! 

     Mani latviskākie vārdi- rupjmaize, Jāņi, dzintars, lats, brīvība, Lāčplēsis, dziesma. 

(Elizabete) 

 

 

 

  



    Mani latviskākie vārdi - mežs, upe, ģimene un burbulis.  

    Es izvēlējos tos izkārtot  pa spirāli, tādēļ ka, izdzirdot jautājumu “Kāds, tavuprāt, ir 

vislatviskākais vārds?”, man asociācijas rodas tieši ar vārdiem , kas ir saistīti ar dabu. 

Dīvainā kārtā pats vārds “daba” man nešķiet latvisks, tādēļ izvēlējos citus. Tikpat labi  

vārdus “mežs” un “upe” es varētu aizstāt ar, piemēram, “koks” un “sūnas”. 

    Vārds “ģimene” manā izpratnē nozīmē spēcīgu, stabilu un nešķiramu apvienību, un 

tam tāpat piešķīru titulu “Mans latviskākais vārds”. 

    Ar vārdu “burbulis” man ir  mīļas asociācijas. Tas man šķiet naivs un bezrūpīgs, un arī 

tādu no nedaudz sentimentālāka skatpunkta es redzu Latviju. 

                                                                                                                                                                

(Emīls) 

 

 

 

    Es izvēlējos vārdu ''mammiņa'', jo tas man atgādina Imantu Ziedoni, viņš šo vārdu 

bieži izmantoja savos darbos vai intervijās. Ja man būtu  jāraksturo ‘’ īstu’’ latvieti, es 

nosauktu  Imanta Ziedoņa īpašības. Es šo vārdu izvēlējos arī tāpēc, ka es redzu latviešus 

kā īstus zemes mīļus, man šķiet, ka mēs īpaši dabā rodam mierinājumu un spēku .   

    Kāpēc ''ārprāts!''? Tas tāpēc, ka man šķiet- mēs šo vārdu tik daudz izmantojam un 

tam ir tik dažādas emocionālās nokrāsas.  Es visbiežāk  šo vārdu spēju iztēloties 

smieklīgās situācijās. Lai gan es redzu latviešus kā ļoti nopietnus cilvēkus, liekas, ka arī 

latvieši  mēdz iekulties komiskās situācijās. 

    Vārdu ''ziemeļnieks'' es izvēlējos  Ievas Cipruses teiktā  dēļ: ‘’Ai, kā mums nepatīk 

runāt par mīlestību! Stiprie nerunā, tikai ciniski joko. Ziemeļnieki par mīlestību nerunā, 

tikai iet uz priekšu rūpju rievām vējā, cīnoties. Mīlestība ziemeļniekam par krāšņu skaļai 

aprunāšanai. Ziemeļniekam vajag askētismu. Mums ir tik skaista mīlestība - 

ziemeļnieku, kautrīga un uzsprāgstoša, kad aizšķiļas. Tādu jau nemaz nevar laist ziemeļu 

mežos, nokurinās.''  Šie ir patiesi  vārdi, ko saskatu arī savā ģimenē. Un tas ir burvīgi! 

                                                                                                                                        (Daniela) 



 

 

    Manuprāt, aptaujas mērķis bija rosināt cilvēkus aizdomāties par to, kas viņiem 

asociējas ar Latviju, kas viņiem šķiet nozīmīgs un vērtīgs, šādi liekot mums apzināties un 

rūpēties par mūsu valodu un tās vērtībām. Pašlaik šāda aptauja  ir tieši laikā, jo 

globalizācijas sekas jaušamas dziļi sabiedrības apziņā. Veicināt interesi un zinātkāri  

cilvēkos, apzināties mūsu nacionālās  valsts vērtību,  dzimtenes vērtību- to atspoguļo 

kolāža.  

    Kolāžā attēloti  vārdi, kas man visvairāk asociējas ar  dzimteni: iekļāvu tajā atmiņas 

par to, kā vecmamma mācīja man maizes cepšanas prasmi, kā dejoju Līgo vakarā un 

rāpos ozola zaros bērnībā.  

(Patrīsija) 

 

 



 

    Šī aptauja par latviskāko vārdu ir interesanta. Ir vērtīgi uzzināt par tautiešu 

izvēlētajiem vārdiem, un tas rada vienotības sajūtu. Šajā brīdī tas ir  aktuāli, jo jaunieši 

līdz galam nesaprot, ka mūsu valoda ir skaista un īpaša, ka ar to var palielīties citiem, jo 

tā ir unikāla, sena, ar plašu vārdu krājumu. 

    Es izvēlējos vārdus ‘’saule’’, ’’pļava’’ un  ‘’mākoņi’’. Visi šie vārdi atsauc prātā  

bērnības noskaņas,  it īpaši nozīmīgi šie vārdi, ja esi nācis  no laukiem. Man ļoti patika 

šie vārdi jau no bērnības, jo tie izklausās mīļi un sirsnīgi, tie raisa pozitīvas domas un 

noskaņas. 

(Katrīne) 

 

 

 

    Mans latviskākais vārds ir ’’ dzimtene’’, jo,tiklīdz es  šo vārdu iedomājos, tā tas man 

uzreiz asociējas ar Latviju, ar manām mājām, kur esmu dzimusi. Manā dzimtenē man ir 

viss, ko es mīlu,- visi mani draugi, radi, ģimene. Šajā valstī es jūtos vislabāk, tikai Latvijā 

man ir sajūta kā mājās, manā dzimtenē. Tikai savā dzimtenē es jūtos visdrošāk un 

vislabāk. Nekur nav tik labi kā dzimtenē! 

(Luīze) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 

Mediju ziņas 

 

Stundas tēma- kultūras aktualitātes pandēmijas laikā 

Mērķis: rosināt izglītojamos interesēties par kultūras novitātēm un veicināt radošumu 

Sasniedzamais rezultāts- attīsta prasmi strādāt komandā, veidojot video ziņas un 

prezentējot tās 

Atgriezeniskā saite 

Vērtēšanas kritēriji- vērtē skolotājs un grupu savstarpējā vērtēšana 

Satura vērtējums Ziņa ir saturīga, aktuāla. 2 punkti 

 Runa atbilst valodas normām. 2 punkti 

 Jūtama runātāja attieksme. 2 punkti 

Izpildījums Spēja ieinteresēt klausītājus. 2 punkti 
 Uzstāšanās oriģinalitāte. 2 punkti 

 Ievērots darba veikšanas termiņš. 2 punkti 

 

Uzdevumi 

 

1.  Grupu darbā izveidot video vai tiešsaistē lasāmas kultūras/ literatūras  

ziņas. 

                   (Forma- ziņas, intervija, podkāsts u.c.) 

 

2. Katrai grupai prezentēt kultūras  ziņas  4-5 min.  Zoom stundā . 

 

 Izmantojamie avoti- dažādi ziņu un kultūras portāli- 

 tvnet.lv, apollo.lv, delfi.lv, satori.lv  u.c. 

 

 Video sižeti ievietoti YouTube.com., failiem.lv, WhatsApp. 

 


