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DARBA PLĀNOŠANAS IZSTRĀDES LAPA IZVĒLĒTĀS TĒMAS MĀCĪŠANĀ 

 

1. Tē a: Grafē ika. 

2. Mērķis: attīstot tē u par literāro valodu, s iegt zi āša as par 

grafē iku. 

3. Sagaidā ais rezultāts – apgūtas ve ās drukas lasīša as pa atie aņas, 

ostipri ātas zi āša as par literāro valodu u  grafē iku. 

4. Mā ī u stu das uzdevumi: 

ostipri āt zi āša as par literāro valodu, grafē iku u  ar to 

saistītajie  ter i ie , 

veikt praktiskus uzdevu us teorētisko ie aņu ostipri āša ai, 

attīstīt grupu dar a pras es. 

5. Nepie ieša ie resursi  ā ī u ateriāli, uzskates, izdales ateriāli 

utt.): 

- Darba lapas – pie ēri ve ajā drukā, uzdevu i u. . izdale, 

- Projektors u  tāfele, 

- Mā ī u grā ata- Latviešu valoda .klasei, Zvaigz e ABC, , 

- Interneta resursi – pie ēri ve ajā drukā. 

6. Vērtēša a, vērtēša as kritēriji: izglītoja ie vei  katru uzdevumu un 

uzreiz iegūst oteiktu pu ktu skaitu, kurus su ējot, stu das eigās 

tiks izlikts vērtēju s. Turklāt pie vērtēju a tiks ņe ts vērā arī ājas 

darbs. 

 

 

 

 

 

 



,,DARBA LAPAS” PARAUGS, KAS TIKA IZSNIEGTA IZGLĪTOJAMAJIEM 

 

TĒMA –GRAFĒMIKA 

 Mērķis- attīstot tē u Literārā valoda , s iegt zi āša as par 

grafē iku. 

 Sas iedza ais rezultāts: apgūtas ve ās drukas lasīša as 

pa atie aņas, ostipri ātas zi āša as par literāro valodu u  

grafē iku. 

 Uzdevu i, kas jāvei  izglītoja aja : 

1) Papildi āt tekstu Ieskats grafē ikas vēsturē  izlaisto vārdu 

metode), 

2) Veikt uzdevu u Atrodi defi ī ijai īsto ter i u!   

3) Atkārtot alfa ētu – uzdevu s Salie  vārdus pē  alfa ēta!  

4) Lasīt ve ās drukas paraugus, 

5) Veikt pašvērtēju u. 

 Mā ī u līdzekļi, literatūras avoti, papildus literatūra, i ter eta 

viet es, kas papildus jāiz a to pil īgākai tē as apguvei: Mā ī u 

grā ata- Latviešu valoda .klasei, Zvaigz e ABC, , 

 I for ā ija par pār audes dar u tē as apguves eigās: 

pār audes dar a veids – grupu dar a ovērtēju s. Izglītojamie veic 

katru uzdevu u u  uzreiz iegūst noteiktu punktu skaitu, kuru 

su ējot, stu das eigās tiks izlikts vērtēju s. 

Ir izstrādāts arī pār audes dar s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PĀRBAUDES DARBU VĒRTĒŠANAS UN IZGLĪTOJAMO PAŠVĒRTĒJUMU 

ANALĪZE 

 

 Ir izstrādāta  veidu vērtēša a: 

- Grupu darbam, 

- Pār audes dar a . 

 Tā kā tē a Grafē ika  apjo a ziņā av plaša, iežāk tiek iz a tots 

grupu dar s u  ta  raksturīgā vērtēša a, taču tika izstrādāts arī eliels 

pār audes dar s gadīju ā, ja izglītoja ais dažādu ie eslu dēļ evarēja 

piedalīties grupu dar ā. 

 Grupu dar a vērtēša a kritēriji: 

- pareizī a, 

- operativitāte. 

Par katru uzdevu u tiek piešķirts oteikts pu ktu skaits, u  pē  

katra uzdevu a uz tāfeles tiek parādīts, ik pu ktu katra grupa ir 

ieguvusi. Stu das eigās pu kti tiek su ēti.  

Izglītoja ie vei  pašvērtēju u stu das sāku ā tiek izdalītas lapas  

u  zī ē pi u , kurā tiek parādīts katra grupas lo ekļa ieguldītais 

dar s. Tiek veikts pašvērtēju s u  veidota atgrieze iskā saite. 

Nr. uzdevums Punktu skaits 

1. Papildi āt tekstu Ieskats 

grafē ikas vēsturē  

12 punkti (par katru 

pareizu atbildi – 1) 

2. Uzdevu s Atrodi defi ī ijai īsto 

ter i u!  

6 punkti (par katru 

pareizu atbildi – 1) 

3. Atkārtot alfa ētu – uzdevu s Salie  

vārdus pē  alfa ēta!  

 

3 punkti – ja pareizi, 

1 - kļūdas– 2 punkti, 

vairāk par  kļūdā  –

nav punktu 



4. Lasīt ve ās drukas paraugus! 

uzdevu i ir vairāki, ņe ot vērā 

ko krētās ā ī u grupas te pu  

6 punkti – raita lasīša a, 

4-5 - ar dažā  kļūdā , 

3-1 – daudz kļūdu, 

0- evar lasīt 

 

Tā kā dar a te ps dažādās ā ī u grupās atšķiras, av ko krētas pu ktu 

skalas, taču vie ēr tiek iz a tota MK apstipri ātā ā ī u sas iegu u 

vērtēša as skala. skat. pielik.  

 Pār audes dar s Grafē ika  tiek izstrādāts, iz a tojot grupu dar ā 

izmantotos uzdevumus. 

 Pašvērtēju s tiek veikts uz tā  paredzētā  iepriekš izdalītā  lapā  

un tad – mutiski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pār audes dar s 

GRAFĒMIKA(33 punkti) 

Vārds, uzvārds  

ā ī u grupa 

1. Papildiniet tekstu!(12 punkti) 

Ieskats grafē ikas vēsturē  

Latviešu alfa ēts, tāpat kā daudzu itu valodu rakstu sistē as, ir izveidots uz 
latīņu………………………pa ata. Latīņu alfa ēts izveidojās aptuve i ………………..gs.p. .ē. 
Latīņu alfa ēts u  valoda izplatījās visā Ro as i pērijā.  Kad Eiropas tautas sāka veidot 
savu nacio ālo rakstī u, tās par pa atu ņē a ………………………alfa ētu: a gļi ……...gs., 
vā ieši…….., fra či……………gs. Latīņu alfa ētu ar papildi āju ie  lieto lielākā daļa tautu 
Eiropā, arī ……………………………………… 

Tas ir ap ēra  ………………..% pasaules iedzīvotāju. 

Viduslaikos bija izplatīts īpašs latīņu alfa ēta urtu tips -gotiskie burti 

je …………………………… Šie urti ija izlo īti, grafiski izdaiļoti ar s ailie , asie  stūrie . 
Gotiskais raksts sevišķi populārs ija 
………………………………….u ………………………………….. kur? . Uz to pa ata ………..gs. 
iespieddarbos veidojās arī latviešu rakst ie ī a. 

2. Ierakstiet defi ī ijai at ilstošu ter i u! 6 punkti (par katru pareizu 

atbildi – 1) 

Noteiktā se ī ā sakārtots zī ju kopu s valodā. 
 

 

Latīņu raksta veids, ka  raksturīgi urti ar oapaļotā  
ko tūrā . 

 

Papildu zī e, ko raksta virs vai ze  urta, lakus vai pāri 
tam. 

 

Gotiskā raksta veids, ka  raksturīgi izlo īti, or a e tāli 
urti ar asie  stūrie , latviešu rakstī ā tā lietota o 

16.gs. 20.-30.gadiem. 

 

Kādas valodas rakstu zī e, kas var apzī ēt oteiktu 
fo ē u, zil i, vārdu u.t l. 

 

Valod ie ī as ozare, kurā pēta liku ī as valodas vie ī u 
apzī ēša ai ar rakstu zī ē . 

 

 

1. ALFABĒTS  . ANTĪKVA   . DIAKRITISKA ZĪME   

. GRAFĒMA  . GRAFĒMIKA  . FRAKTŪRA 

 

 



3.Sakārtojiet dotos vārdus pē  alfa ēta! (3 punkti – ja pareizi, 

1 - kļūdas–  pu kti, vairāk par  kļūdā  –nav punktu) 

 

LIENE   JURIS   IRĒNA  TOMS  JĀNIS   MARIJA   ANNA 

REINIS   IVARS    LAIMA     KĀRLIS       ŽANIS       VAIRA 

4.Uzrakstiet 1.-2.teikumu  literārajā valodā! 6 punkti – raiti, 

4-5 - ar dažā  kļūdā , -1 – daudz kļūdu, - evar lasīt  

Izlasiet 1.-2.teikumu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Uzrakstiet literārajā valodā! (6 punkti – raiti, 

4-5 - ar dažā  kļūdā , -1 – daudz kļūdu, - evar lasīt  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Vērtēša as skala: 

Punkti Balles Apguves lī e is Izglītoja ā 
pašvērtēju s 

32-33 10 87-100%  

31-29 9   

26-28 8 69-86%  

23-25 7   

20-22 6   

16-19 5 35-68%  

11-15 4   

7-10 3   

4-6 2 1-34%  

1-3 1   

 

 

 


