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Stundu plāns. Laikmets un personība. 19.gadsimta beigas / 20.gadsimta sākums
un Rūdolfs Blaumanis
Tēmas apguvei paredzētas 4 mācību stundas:
1.stunda. Laikmets un personība. R.Blaumanis un laikabiedri.
2.stunda. R.Blaumaņa personība, dzīves vietas un notikumi.
3. un 4.stunda. R.Blaumaņa psiholoģiskās noveles.

Stundu mērķi:
1.Pilnveidot izglītojamo izpratni par 19.gs.beigu / 20.gs.sākuma kultūru un literatūru,
R.Blaumaņa personību.
2.Apzināt personības un laikmeta mijiedarbību.
3.Pilnveidot izglītojamo analītiskās prasmes.
4.Rosināt izglītojamos saskatīt R.Blaumaņa tēlu dvēseles stāvokļa daudzveidību.

Stundu gaita:
1.stunda
1.Izglītojamie tiek iepazīstināti ar stundas tēmu, mērķiem un uzdevumiem.
2.Izglītojamie grupās atkārto iepriekš apgūto un sagatavojas tēmai „Laikmets un
personība. R.Blaumanis un laikabiedri”.
3.Izmantojot pedagoga materiālus un Nacionālo enciklopēdiju, izglītojamie grupās
strādā ar 1.uzdevumu.
4.Izglītojamie apkopo rezultātus.

2.stunda
1.Izglītojamie atkārto iepriekšējās mācību stundās apgūto.
2. Izmantojot pedagoga materiālus, izglītojamie grupās strādā ar 2.uzdevumu.
3.Izglītojamie apkopo rezultātus.

4.Izglītojamie veic sava darba pašvērtējumu, pedagogs novērtē sasniegtos rezultātus.

3. un 4.stunda
1.Izglītojamie tiek iepazīstināti ar stundas tēmu, mērķiem un uzdevumiem.
2.Izglītojamie atkārto iepriekšējās mācību stundās apgūto.
3.Izmantojot R.Blaumaņa noveļu tekstus, izglītojamie pāros vai individuāli strādā ar
darba lapām.
4.Izglītojamie grupās apkopo pāru / individuālā darba rezultātus.
5.Izglītojamie veic sava darba pašvērtējumu, pedagogs novērtē sasniegtos rezultātus.

Paredzamais rezultāts:
1.Ir priekšstats par laikmetu un R.Blaumaņa personību.
2.Zina, izprot un saskata laikmeta un personības mijiedarbību.
3.Analizē R.Blaumaņa noveles.
4.Iepazīstas ar R.Blaumaņa tēlu psiholoģisko raksturojumu.

UZDEVUMI
1.uzdevums. Izmantojot materiālus, raksturojiet laikmetu! Iepazīstieties ar
R.Blaumaņa laikabiedriem, viņu personībām un veikumu!
Ierosmei

Rakstnieka veidotie smalki psiholoģiskie tēlu portreti, kuros atklāta vides ietekme un
personības īpatnības, ir tuvi 19.gs. reālisma literatūras tradīcijai. Autors atspoguļojis
arī raksturīgas sava laikmeta sociālās dzīves problēmas, tās sakņojot konkrētajos
apstākļos, kādi sastopami 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma Latvijas laukos. Tajā pašā
laikā tie ir novatoriski darbi, kuros jūtīgi izsekots smalkām, tikko pamanāmām
personu izturēšanās niansēm, ko diktējusi viņu zemapziņa, racionālā līmenī to nereti
pat neapzinoties. (Nacionālā enciklopēdija)

Emilis Melngailis

Andrievs Niedra

Kārlis Skalbe

Jānis Akuraters

2.uzdevums. Izmantojiet materiālus, iepazīstieties R.Blaumaņa biogrāfiju un
personību!
Attēli ierosmei

Janis Rozentāls

R.BLAUMAŅA NOVELES „SALNA PAVASARĪ” ANALĪZE

1.Formulējiet noveles „Salna pavasarī galveno” ideju!

2.Kāpēc Liene iziet par sievu pie Mālnieka, bet nepaliek kopā ar Andru?

3.Ar citātiem raksturojiet Lienes prāta un jūtu cīņu!

R.BLAUMAŅA NOVELES „PURVA BRIDĒJS” ANALĪZE
1.Formulējiet noveles „Purva bridējs” galveno ideju!

2.Ar citātiem raksturojiet Kristīnes un Edgara tēlus (portrets, rakstura iezīmes,
attiecības)!

3.Kādu lomu R.Blaumanis novelē ierādījis Akmentiņa tēlam?

4. Kā jūs vērtējat Kristīnes izvēli?

