
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

1.–3.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
MĀCĪBU JOMA
1.4. 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.

2.2.  Lai radītu idejas, iedvesmojas no citu darbiem.

4.3.  Sadarbojas ar citiem kopēju konstruktīvu uzdevumu 
veikšanā.

izmantojamās  
mācību metodes

Jautājumi/atbildes, saruna, analīze, radošs darbs

mērķauditorija 1.–3. klase

nepieciešamie resursi Darba lapa

nodarbības  
apraksts

1.  Skolotājs rosina skolēnus iepazīties ar Margaritas 
Stārastes pasaku grāmatām.

2.  Skolēni grupā izpilda uzdevumus darba lapā,  
pēc tam tos pārrunā.

atgriezeniskā saite Skolēni veido noteikumus, kas jāievēro mācību procesā.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?
 Kas ir aizsargāts darbs?
 Kas ir autors, izpildītājs?

Atbildes 

5.   Autorus, kuri kopā rada darbus, sauc par līdzautoriem.
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darba lapaSkolēniem

1.–3.
KLASE

1.
 

 Izpētiet Margaritas Stārastes grāmatu “Zīļuks”, “Lācīša Rūcīša raibā diena”,  
“Laimes zeme” titullapas! Nosauciet autoru! Kurš sacerējis,  
kurš ilustrējis grāmatu? Ko secināt?

2.   Raksturojiet ilustrācijas – varoņus, izmantotās krāsas u. c.!  
Kas šo grāmatu ilustrācijām kopīgs?

3.   Noskatieties Latvijas Leļļu teātra izrādi “Kas notiek Dižmežā?”!  
Noskaidrojiet, kuri aktieri izpilda lomas! Vai un kāpēc viņi ir/nav autori?

4.   Dižmežā ir uzraksts “Dižmežā ļaundariem ienākt stingri aizliegts”.  
Komentējiet to!

5.   Izveidojiet klases desmit noteikumus, kurus ievērojot visi jutīsies labi un droši.  
Vai un kāpēc noteikumu izveide ir/nav ar autortiesībām aizsargāts darbs?  
Kā sauc autorus, kuri kopā rada darbu?

6.
  

Grupas noteikumus prezentējiet, klasē vienojieties, apkopojiet visiem pieņemamākos 
noteikumus, noformējiet un novietojiet klasē! Ievērojiet tos!

7.   Pēc izvēles izlasi vienu Margaritas Stārastes pasaku! Esi mākslinieks –  
uzzīmē savas izjūtas pēc pasakas izlasīšanas!

 Kas ir autortiesības?
 Kas ir aizsargāts darbs?
 Kas ir autors, izpildītājs?
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