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Kāpēc šis temats ir būtisks?
 
Dzintara Tilaka romāns “M+A” liek aizdomāties par to, cik būtiski ir palīdzēt otram, cik 
daudz var paveikt arī pusaudži un cik svarīgi ir uzticēties un lūgt padomu vecākiem.
 
Detalizēti lasot tekstu, pētot informāciju un izsakot pieņēmumus, veidojot radošu pro-
jektu un pārrunājot, cik attaisnojami dažādās dzīves situācijās ir meli, tiks attīstīta 
skolēnu kritiskā un radošā domāšana, tiks paplašināta gan literārā, gan dzīves pieredze.

Skolēnam sasniedzamais rezultāts
 Izmantojot tehnoloģiju iespējas,
 plāno un filmē videoklipu par noteiktu situāciju.

 Fantazē un stāsta par reālijām pēc to nosaukuma.

 Iesaistās diskusijā par melu attaisnojumu īpašās dzīves situācijās.

Mērķauditorija
Šo materiālu ieteicams izmantot 5.-7. 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 romāna „M+A” autoru 
Dzintaru Tilaku un īsa darba anotācija.
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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 
Dzintara Tilaka romānu.

Pirms uzdevumu veikšanas ieteicama saruna par pusaudžu lēmumiem un rīcības 
sekām. Skolēni rosināmi pastāstīt savas pieredzes stāstus, kad patstāvīgi 
pieņemtiem lēmumiem ir bijušas pozitīvas vai negatīvas sekas. 

Papildinformācija
par autori un piedāvāto daiļdarbu
Par autoru:
https://ej.uz/pdmq
https://ej.uz/xmqn
https://ej.uz/fiq8
https://ej.uz/g7fn
https://ej.uz/dzintarstilaks

Par grāmatu:
https://ej.uz/gfbz
https://ej.uz/afje
https://ej.uz/kiuu
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1.uzdevums. 
Meklējam sniegu!

2.uzdevums.
Kas slēpjas šķūnī?

3.uzdevums.
Baltie meli.

Uzdevuma mērķis ir veicināt radošo domāšanu, izmantojot 
tehnoloģiju iespējas, plānot un īstenot savu ieceri.

Uzdevums ir uzfilmēt dziesmas klipu, kur kadrā redzams „sniegs” 
un roka, kas paņem sauju sniega, taču sniegs jāaizvieto ar kādu 
citu vielu.

Ieteicams vispirms veikt eksperimentus ar dažādām vielām (vate, 
sagriezts papīrs, putuplasts, manna utt.), lai pārliecinātos par 
vislielāko līdzību ar sniegu.

Pirms videoklipa filmēšanas ieteicams rakstīt epizodes scenāriju, 
kurā atzīmē

 Laiku.
 Epizodē notiekošo (sižets, priekšplāns, fons utt.)
 Nepieciešamos rekvizītus.

Pēc video noskatīšanās jāpārrunā, kādi ir secinājumi pēc šāda 
eksperimenta, kuri videoklipi ir veiksmīgāki un kāpēc?

Jāatceras un jāpārrunā, kādu izeju atrod grāmatas varoņi šajā 
situācijā?

Uzdevums mērķis ir izteikt pieņēmumus par objektu, balstoties 
gan uz objektu nosaukumu, gan ļaujoties brīvai fantāzijai, kā 
arī pārliecināties par savu pieņēmumu atbilstību, salīdzinot ar 
interneta resursos atrodamu informāciju.
Pēc raidījuma Literatūre noskatīšanās, kurā vēstīts par 
daudzajiem šķūnīšiem Kuldīgā, skolēniem tik piedāvāti dažādu 
Latvijā reāli esošu šķūnīšu nosaukumi, lai izteiktu pieņēmumus 
ar to izmantojumu.
Ieteicams šo uzdevumu veikt divos soļos:
 1. Izteikt fantāzijā balstītu pieņēmumu par konkrētā 
šķūnīša izmantojumu;
 2. Pārliecināties par realitāti, izmantojot interneta 
resursus, sekmējot arī prasmi strādāt ar informāciju.

Skolēni tiek rosināti arī noskaidrot frazeoloģisma „nokult 
šķūni” nozīmi.

Uzdevuma mērķis ir, sarunājoties un daloties pieredzē, rosināt 
pārdomāt, kurās situācijās un vai attaisnojami ir tā saucamie 
“baltie meli”.

Pirms sarunas var pārrunāt, kā var iedalīt melus - 
https://ej.uz/nhtd, var ieskatīties portāla uzdevumi.lv veidotajā 
metodiskajā materiālā - https://ej.uz/e8ri

Paplašinot izpratni par aplūkojamo jēdzienu, var izpētīt vārda 
“meli” šķirkli e-pupā - http://epupa.valoda.lv/meli/
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Noslēguma aktivitātes
Pēc uzdevumu veikšanas ieteicams izvērtēt, kuras prasmes konkrētie uzdevumi 
piedāvājuši attīstīt, kopīgi vienoties par trim secinājumiem, kas varētu noderēt, 
veicot citus uzdevumus. 

Pēc dažu video reklāmu par Dzintara Tilaku romānu noskatīšanās skolēnus var 
rosināt izveidot savas video reklāmas.

Papildinformācija par tematu
Iespējams iepazīties ar citiem Dzintara Tilaka darbiem bērniem:

“Labo blēņu vasara”  - https://ej.uz/jgiy
https://ej.uz/vaqe
“Šausmiņa” - https://ej.uz/5khb
https://ej.uz/9mj3
radioteātris bērniem ( 6.daļas) - https://ej.uz/8mr2
“Papus Tru” - https://ej.uz/whxb
“Čomiņš”  - https://ej.uz/nmgw
“Raibi labā nometne” - https://ej.uz/fn8b

Noklausoties, kā Tilaks stāsta savu iemīļoto pasaku - https://ej.uz/audiopasakam-, 
var rosināt skolēnus ierunāt savu iemīļoto pasaku.


