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Mācību līdzeklis ir raidījuma “LITERATŪRE / PAMATSKOLA” papildmateriāls.
 
Uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās — 
lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu jauniešiem paredzēto 
grāmatu un to autoru iepazīšanai. 

Uzdevumu autori: Agnese Zarāne un Inese Lāčauniece 
Metodiķe: Inese Lāčauniece
Dizainere: Guna Poga 
Izstrādāja: Biedrība "Ziemeļu puse" 

Apskatītā grāmata:
Agnese Zarāne „Laba meitene”, izdevniecība “Zvaigzne ABC”, 2021 
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Kāpēc šis temats ir būtisks?
 Agnese Zarānes stāstu krājums “Laba meitene” liek aizdomāties par stereotipiem 
sabiedrībā, stāstu krājums aptver pusaudžu, jauniešu un pieaugušu sieviešu problēmu loku - 
mentālās veselības izaicinājumus, atkarības, līdzatkarīgas un emocionāli vardarbīgas 
attiecības, dzīvi ar kustību traucējumiem un citas. 
Detalizēti lasot tekstu, domājot un diskutējot par sabiedrībā valdošiem stereotipiem, 
pārrunājot ar to saistītus būtiskus jautājumus, tiks attīstīta skolēnu kritiskā domāšana, tiks 
paplašināta gan literārā, gan dzīves pieredze.

Skolēnam sasniedzamais rezultāts
 Prot noteikt vēlamās un nevēlamās rakstura īpašības, pamatot viedokli.
 Saskata tekstā iekļautos dzimumu stereotipus.
 Var noteikt teksta valodas līdzekļus.
 Raksta savu tekstu, atklājot jaunieti izvēlētajā situācijā.

Mērķauditorija
Šo materiālu ieteicams izmantot 7.-9. klašu skolēniem (pēc skolotāja ieskatiem – arī citās 
klasēs) latviešu valodas un literatūras stundās, taču ir iespējams ar to strādāt arī citos 
mācību priekšmetos, piemēram, mazākumtautību dzimtās valodas stundās, latviešu kā otrās 
valodas mācību stundās, sociālo zinību u.c., veicinot skolēnu interesi par lasīšanu.

Ieteikumi materiāla izmantošanai
 Grāmatzīmē tiek piedāvāts informatīvs materiāls lasītājam par autori un grāmatu. 
Iekļauta īsa informācija par stāstu krājuma „Laba meitene” autori A.Zarāni un īsa krājuma 
anotācija.
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Papildinformācija par autoru un piedāvāto daiļdarbu:
Par autoru:
https://ej.uz/dvww
https://ej.uz/7d27
https://ej.uz/9e7d

Par grāmatu:
https://ej.uz/733w
https://ej.uz/fp2d
https://ej.uz/w5ax
https://ej.uz/62bi
https://ej.uz/v8he
https://ej.uz/9tym
https://ej.uz/qnqt

Lasāmi stāstu krājuma atsevišķi stāsti :
Stāsts “Nūdisti” - https://ej.uz/xoxm
Fragments no stāsta “Papasuns” - https://ej.uz/7d27
Stāsts “Skolas soma” - https://ej.uz/ww4n
Stāsts “Vakariņas” - https://ej.uz/gdit

Uzdevumi

 Mācību materiālā ietverti uzdevumu piemēri, kā virzīties uz sasniedzamo rezultātu – no 
vienkāršā uz sarežģīto. Uzdevumus var veikt gan individuāli, gan sadarbojoties.

Sagatavošanās darbi uzdevumu veikšanai
 Lai veiktu uzdevumus, ieteicams paredzēt laiku, kurā skolēni iepazīstas ar A.Zarānes 
stāstu krājumu.

 Pirms uzdevumu veikšanas ieteicama saruna par stereotipiem sabiedrībā. Skolēni varētu 
sarunāties par sabiedrības un saviem priekšstatiem par to, kas ir labs un kas ir slikts. Iespējams 
veikt nelielu pētījumu par to, kā mediji (sociālie tīkli un drukātā prese) veicina stereotipu 
rašanos. 
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Uzdevuma mērķis ir attīstīt kritisko domāšanu, aktualizējot 
jautājumus par stereotipiem un maldīgiem priekšstatiem 
sabiedrībā.

Skolēni strādā darba lapā, ierakstot taisnstūrī tās īpašības, 
ko uzskata par labām un akceptējamām, savukārt ārpus 
rāmja - tās, ko uzskata par sliktām un nepieņemamām.
 Skolēni tiek aicināti pārī salīdzināt paveikto un pārrunāt 
kopīgo un atšķirīgo.  
Īpaši akcentējama prasme aizstāvēt savu viedokli un 
ieklausīšanās cita viedoklī.
Pirms kopīgas sarunas klasē var izmantot fragmentu no 
intervijas: 

Kas ir “laba meitene” tavā pasaulē?
– “Laba meitene” manas grāmatas kontekstā ir formulējums tam, ko no 
mums, sievietēm, bieži gaida – lai mēs būtu pieklājīgas, atsaucīgas, un te 
labi iederas vārds “meitene” – tātad smalka, trausla, maza, tāda, kurai nav 
viedokļa, kas cenšas ierāmēt sevi atbilstīgi sabiedrības gaidām. Esmu 
bijusi “laba meitene” lielākā vai mazākā mērā, kopš sevi atceros, un mani 
interesē iemesli, kāpēc tā. Labu meiteni no laba cilvēka atšķir tas, ka laba 
meitene bieži vien uztrauksies par to, ko domā citi, un darīs to, ko 
apkārtējie uzskata par pieņemamu, kamēr labs cilvēks drīzāk aizdomāsies 
par to, kāpēc kaut ko dara, – vai tas ir vērtīgi, vai tas ir patiešām labi.

https://www.la.lv/esmu-bijusi-laba-meitene

Kopīgi būtu jāpārrunā, kas ir veidojis priekšstatus par to, 
kas ir labs un kas - slikts. Vai tie ir tikai personiski vai arī 
tos ietekmējusi sabiedrība un vide? 

Paplašinot uzdevumu, var rosināt nosaukt tos stereotipus, kurus 
skolēni saskatījuši A.Zarānes stāstu krājumā. Tos iespējams grupēt 
noteiktās kategorijās.

1. uzdevums.

Rakstura 
īpašības.

2. uzdevums.

Stāsta
“Vakariņas” 
izpēte.

Skolēnu uzdevums ir radīt savu stāstu par kādu no piedāvātajām 
situācijām. Šo uzdevumu var veikt nelielās grupās.
Nozīmīgi būtu izveidotos stāstus prezentēt klasē, var veidot klases 
digitālo krājumu.

Uzdevuma mērķis ir attīstīt prasmi analizēt prozas darbu, 
iedziļināties teksta saturā un valodas lietojumā.
Skolēni rosināti aplūkot daiļdarbu satura un formas vienībā. Saturiski 
skolēni rosināmi domāt, kuri dzimuma stereotipi ir ietverti stāstā, 
savus secinājumus attēlojot shematiski.  
Skolēnu uzdevums ir noteikt teksta noskaņu, pamatojot savu izvēli.
Nozīmīgi ir attīstīt prasmi saskatīt teksta valodas unikalitāti, tāpēc 
skolēni rosināmi iekrāsojot atšķirt tēlainās izteiksmes līdzekļus 
(epitetus, salīdzinājumus, personifikācijas) un izteikt vērojumus par  
citām valodas īpatnībām (sarunvalodas vārdi, žargons).
Šādu uzdevumu var piedāvāt grupā, strādājot ar dažādiem krājuma 
stāstiem, protams, vēlams vienu stāstu izvērtēt kopīgi.

3. uzdevums.
Izdomā savu
stāstu!
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Noslēguma aktivitātes
 Pēc uzdevumu veikšanas ieteicams izvērtēt, kuras prasmes piedāvātie uzdevumi 
piedāvājuši attīstīt.

 Radīto stāstu izvērtējumam vēlams kopīgi vienoties par kritērijiem un izveidot 
snieguma līmeņa aprakstu. Vērtēšanu var veikt trīspusēji  - pašvērtējums, kolēģis, 
skolotājs.

Papildinformācija par tematu:
Autores lasījums videoformātā, stāsts “Bizes” - https://ej.uz/rm3v ,
lasāms - https://ej.uz/kq2x

Dzejolis par identitātes meklējumiem - https://ej.uz/rrsk

Sarunai par “labās meitenes sindromu” veselības speciālista viedoklis - 
https://ej.uz/kk6a
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