
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

1.–3.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
MĀCĪBU JOMA
3.4. Atbildīgi izturas pret savu un citu veidotiem darbiem.

CAURVIJU PRASMES
1.1.  Vienkāršu informāciju salīdzina, interpretē, novērtē, 

savieno un grupē pēc dotajiem kritērijiem. Meklē 
pārbaudītus faktus, pats tos pārbauda.

2.1.  Ir atvērts jaunai pieredzei. Ar prieku fantazē par 
iespējamiem neierastiem risinājumiem.

5.2.  Ievēro, ka dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgi viedokļi, 
nosauc savas vērtības. Ar pedagoga atbalstu rīkojas 
saskaņā ar savām vērtībām.

izmantojamās  
mācību metodes

Jautājumi/atbildes, saruna, analīze, radošs darbs

mērķauditorija 1.–3. klase

nepieciešamie resursi Darba lapa, zīmēšanai nepieciešamie materiāli

nodarbības  
apraksts

1.  Skolēni izpilda uzdevumus darba lapā, pēc tam tos 
pārrunā klasē.

2.  Skolēni veido zīmējumu un stāstījumu par saviem 
mīļajiem.

atgriezeniskā saite Skolēni izmanto 3P vērtēšanas paņēmienu.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?
 Kāpēc autortiesības ir svarīgas un aizsargājamas?
 Kā autortiesības attiecas uz mani?
 Kas ir autors?
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darba lapaSkolēniem

1.–3.
KLASE

 Kas ir autortiesības?
 Kāpēc autortiesības ir svarīgas un aizsargājamas?
 Kā autortiesības attiecas uz mani?
 Kas ir autors?

1.
 

 Izpēti Jāzepa Osmaņa dzejoļu 
krājuma “Mani mīļie” titullapu 
un nosaki autorus! Kuri darba 
tapšanā iesaistītie nav autori? 
Kāpēc?

2.   Kā tu saproti vārdu “labs”? 
Pasaki vārdu savienojumu, kurā ir 
vārds “labs”!

3.   Izpēti elektroniskajā vārdnīcā 
www.tezaurs.lv doto skaidrojumu!

4.   Izlasi Jāzepa Osmaņa dzejoli 
“Jautājums”! Kura vārda “labs” 
nozīme ir izmantota šajā dzejolī? 
Pamato savas domas!

Jautājums

Ai, māmulīt, visu tu vari,
Un viss ir tik mīļš, ko tu dari!
Lūk, piemēram, cimdiņus abus
Tu adi tik siltus un labus!

Man šallīti pieglaud pie vaiga,
Un tā ir tik mīksta un maiga!
Ai, visu tu vari un proti,
Tu mīļa tik ļoti, ļoti!
Bet, māmulīt, pasaki gan –
Es…
Esmu tik labs kā tu man?  

(JĀZEPS OSMANIS)

5.  Uzraksti trīs savus darbus, ar kuriem lepojies: “Es to izdarīju labi!”! 

6.
  

Izpēti Jāzepa Osmaņa dzejoļu krājuma “Mani mīļie” dzejoļus un ilustrācijas!  
Kas un kāpēc tevi iespaidoja visvairāk?

7.   Kādām īpašībām jāpiemīt autoram? Esi autors – uzzīmē savus mīļos  
un pastāsti par viņiem!
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