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Kāpēc šis temats ir būtisks?  
Dainas Ozoliņas garstāsts “Pandēmijas detektīvi” aicina kopā ar stāsta 
varoņiem Austri, Odriju, Džastinu un Danielu doties aizrautīgos piedzīvojumos, 
attīstīt vērīgumu un atšķetināt noslēpumainas mīklas. 
Detalizēti lasot tekstu, salīdzinot tekstuālu un vizuālu informāciju, 
strukturējot to, tiks pilnveidota informācijpratība, tiks paplašināta gan 
literārā, gan dzīves pieredze. 

Skolēnam sasniedzamais rezultāts
 - Analizējot tekstu saturu un valodas kvalitāti, pieņemt lēmumu par  
    realitātei atbilstošāko ielūguma vēstuli.
 - Salīdzina tekstuālu un vizuālu informāciju, lai saskatītu atšķirības.  
    Prasmīgi izmanto interneta meklētāju.
 - Strukturē un vizualizē domu kartē informāciju.

Mērķauditorija
Šo materiālu ieteicams izmantot 6.- 8. 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 stāsta 
„Pandēmijas detektīvi” autori Dainu Ozoliņu un īsa darba anotācija.

Papildinformācija par autoriun piedāvāto daiļdarbu
Par autori:
https://ej.uz/undy
Par grāmatu:
https://ej.uz/yy5f
https://ej.uz/27pr
https://ej.uz/qwb5
https://ej.uz/qccg
https://ej.uz/eif3
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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 Dainas 
Ozoliņas garstāstu.

Uzdevuma mērķis ir pilnveidot prasmi analizēt tekstu, 
rediģēt to un izteikt viedokli.

Pirms uzdevuma veikšanas, vēlams pārrunāt, kāda 
informācija iekļaujama ielūgumā, kā ielūguma vēstule 
ir jānoformē.

Uzdevums mērķis ir pilnveidot vērīgumu, salīdzinot 
divus dažādus informācijas avotus - tekstuālu un 
vizuālu. 

Uzdevuma veikšanas laikā svarīgi pārrunāt, kā 
izvērtēt, vai informācija ir ticama un kuras interneta 
vietnes ir uzticamas.

Uzdevuma mērķis ir pilnveidot prasmi strukturēt 
informāciju, veidojot domu karti.

Vairāk par domu kartes veidošanu - 
https://metodes.lv/metodes/domu-karte

1.uzdevums.
Realitāte vai 
fantāzija?

 

2.uzdevums.
Esi detektīvs!

3.uzdevums.
Vizualizē lasīto 
informāciju!
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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. 

 

Papildinformācija par tematu
Par informācijas uzticamību vairāk var uzzināt, izpētot materiālus vietnē 
https://drossinternets.lv/
Skolēnus var rosināt veidot ielūgumu uz grāmatas atvēršanas svētkiem vai 
grāmatas lasījumiem. Informācija par ielūgumu veidošanu - https://ej.uz/p4nu
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