
Stundas tēma: Reālisms latviešu literatūrā. 

Vada Vija Ziemele 

1. Apakštēma: Literāro tēlu atspoguļojums R. un M. Kaudzīšu romānā 

„Mērnieku laiki”.  

Mērķis:  

• Palīdzēt skolēniem izpētīt tēlu sistēmas un psiholoģisko raksturojumu 

romānā „Mērnieku laiki”. 

Uzdevumi:  

• Rosināt skolēnus iedziļināties tēlu raksturojumos un attiecībās; 

• Attīstīt skolēnu prasmi analizēt tēlu sistēmu daiļdarbā; 

•  Sekmēt skolēnu prasmi uzklausīt citus, novērtēt un argumentēt savu 

viedokli; 

• Rosināt skolēnu patstāvīgu un organizētu darbību; 

• Veicināt skolēnu savstarpējo sadarbību grupu darbā. 

Metodes: 

• Produktīvā: pētnieciskā metode, heiristiskā dialoga metode; 

• Reproduktīvā: darbs ar grāmatu; 

• Interaktīvās diskusija. 

Darba formas: 

• Frontālais darbs; 

• Grupu darbs. 

Vērtēšanas forma: Grupu vērtējums, pašvērtējums un skolotāja vērtējums. 
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Mācību stundas konspekts 

1. Stundas tēma: Tēlu raksturi literatūrā. 

Stundas temats: Literāro tēlu sistēmas un raksturu atspoguļojums Reiņa un Matīsa 

Kaudzītes romānā „Mērnieku laiki” . 

2. Klase: 11. klase. 

3. Mērķi:  

Izglītojošie:  

• Sniegt skolēniem detalizētu ieskatu par Reiņa un Matīsa Kaudzītes 

romāna „Mērnieku laiki” tēlu izveides principiem; 

Audzinošie:   

• Pievērst skolēnu uzmanību galvenajām cilvēciskajām vērtībām R. un 

M. Kaudzītes romānā „Mērnieku laiki” un pašos skolēnos; 

Attīstošie:  

• Pilnveidot skolēnu spējas analizēt tēlus daiļdarbā; 

• Attīstīt skolēnu spējas meklēt vajadzīgo informāciju grāmatā; 

• Veicināt skolēnu savstarpējo sadarbību grupu darbā; 

• Sekmēt skolēnu prasmi uzklausīt citus, novērtēt un argumentēt savu 

viedokli. 

4. Metodes: 

• Produktīvās: pētnieciskā metode, heiristiskā dialoga metode; 

• Interaktīvā: diskusija. 

5. Darba formas:  

• Frontālais darbs; 

• Grupu darbs 

6. Mācību literatūra: 

• Auzāne D., Lūse D., Maurmane M., Milzere M., Literatūra 11. klasei – R.: 

Zvaigzne ABC, 2002. 

• 3 darba lapas  

7. Izmantotā literatūra: 

• Kaudzītes R. un M., Mērnieku laiki – R.: Liesma, 1980. - 534. lpp. 

• Plātere S., Strode I., Romantisms un reālisms, literatūra vidusskolai – R.: 

LVAVA, 2007. – 136. lpp. 

8. Stundas uzbūve: 
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1. Organizatoriskā daļa 0,5 min . 

2. Ievadsaruna 2 min. 

4. Grupu darbs 15 min. 

5. Grupu darba prezentācija 11 min. 

6. Mājas darba uzdošana 1 min. 

7. Stundas nobeigums 0,5 min. 

9. Stundas gaitas apraksts: 

1. Organizatoriskā daļa 

S : Labdien, skolēni! Kā jums šodien klājas? Sāksim stundu!  

2. Ievadsaruna 

S: Mēs jau esam iepazinušies ar „Mērnieku laiku” galveno tēmu un problēmu. Kāds 

atceras kāda ir romāna galvenā tēma? 

B: Zemes mērīšana! 

S: Un kas vēl? 

B: Cilvēku raksturi! 

S: Jā, romāna galvenā tēma ir zemes un cilvēcības pārmērīšana. Šodien mēs vairāk 

analizēsim tēlus un tēlu sistēmas. Romāna tēlus ir iespējams apskatīt vairākos sistēmu 

veidos. Apskatīsim trīs tēlus sistēmas, kurās ir iespējams sakārtot „Mērnieku laiku” 

galvenos varoņus.  

Jūs jau redzat, ka galdi ir sastumti grupu darbam. Lūdzu, izvēlieties savas 

grupas galdu un apsēdieties! Es jums izdalīšu darba lapas.  

Katrai grupai 1. uzdevums ir atšķirīgs, bet 2. uzdevums ir vienāds, tikai katrai 

grupai ir citi tēli jāraksturo. 3. uzdevums ir visiem vienāds – katrs izvēlas vienu 

romāna tēlu un aizpilda vērtību piramīdas. Būtu vēlams, lai vienā grupā tēli 

neatkārtotos. Pēc darba pabeigšanas katra grupa prezentēs savu veikumu, un pārējās 

grupas vērtēs jūsu priekšnesumu ar komentāru, uzdos jautājumus. Kā arī jums katram 

būs jāizvērtē savs un grupas darbs.  

3. Grupu darbs 

(Grupu darba laikā es palīdzu skolēniem, atbildu uz viņu jautājumiem. Ja 

jautājums ir no uzdevumiem, tad nesniedzu tiešu atbildi, bet palīdzu pašam skolēnam 

izdomāt.) 

4. Grupu darba prezentācija 
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 (Katrai grupai pēc prezentācijas pārējās grupas uzdod 1 - 3 jautājumus, 

atkarībā no viņu stāstītā. Prezentācijas laikā nodrošinu, lai citi skolēni netraucētu un 

klausītos. Pēc prezentācijas savācu darba lapas un grupu vērtējumus.) 

5. Mājas darba uzdošana 

Sagatavoties domrakstam par romāna „Mērnieku laikiem”. 

5. Stundas nobeigums 

Paldies par stundu! 
 

Izmantotā literatūra 
 

1. Auzāne D., Lūse D., Maurmane M., Milzere M., Literatūra 11. klasei – R.: 

Zvaigzne ABC, 2002. 

 
2. Kaudzītes R. un M., Mērnieku laiki – R.: Liesma, 1980. - 534. lpp. 

 

3. Plātere S., Strode I., Romantisms un reālisms, literatūra vidusskolai – R.: 

LVAVA, 2007. – 136. lpp. 
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1. grupas darba lapas 
1. uzdevums.  
Sagrupējiet romāna „Mērnieku laiki” tēlus pēc dotajiem kritērijiem! 

Annuža, Ilze, Kaspars, Ķencis, Liena, Oļiniete, Oļiņš, Pāvuls, Pietuku Krustiņš, 
Prātnieks, Švauksts, Tenis. 

Kaspara iedalījums Romāna tēli Pamatojums 
„Tie, kas krāšņi zied, bet 
nenes augļus” 

  

„Kas krāšņi zied un nes 
krāšņus augļus” 

  

„Kuriem vientiesīgi 
ziediņi, bet brangi augļi” 

  

„Kuri nedz krāšņi zied, 
nedz nes krāšņus augļus” 
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2. uzdevums. Raksturojiet Annužas, Ķeņča, Oļiņa un Prātnieka valodu, izskatu un 
raksturu! Izmantojiet savus vārdus un citātus katrā sadaļā! 
 
Tēls Valoda Izskats Raksturs 
Annuža    

Ķencis    

Oļiņš    

Prātnieks    

 
Secinājumi____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________ 
 
3. uzdevums. Katrs izvēlieties vienu no tēliem un savā kladē veidojiet tēla un savu 
dzīves vērtību piramīdas! Salīdziniet tās! 
 

 
 

Tēla dzīves 
vērtības 

Manas dzīves 
vērtības 
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2. grupas darba lapas 
1. uzdevums.  
Sagrupējiet romāna „Mērnieku laiki” tēlus pēc dotajiem kritērijiem! 

Annuža, Ilze, Kaspars, Ķencis, Liena, Oļiniete, Oļiņš, Pāvuls, Pietuku Krustiņš, 
Prātnieks, Švauksts, Tenis. 

 
Iedalījums Tēls Pamatojums 
Veco laiku  
klaušu cilvēki 

  

Jauno laiku  
cilvēki 

  

Ierāvēju tēli   

Komiskie tēli   
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2. uzdevums. Raksturojiet Ilzes, Lienas, Pāvula un Švauksta valodu, izskatu un 
raksturu! Izmantojiet savus vārdus un citātus (ja iespējams) katrā sadaļā! 
 
Tēls Valoda Izskats Raksturs 
Ilze    

Liena    

Pāvuls    

Švauksts    

 
Secinājumi____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________ 
 
3. uzdevums. Katrs izvēlieties vienu no tēliem un savā kladē veidojiet tēla un savu 
dzīves vērtību piramīdas! Salīdziniet tās! 
 

 
 

Tēla dzīves 
vērtības 

Manas dzīves 
vērtības 
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3. grupas darba lapas 
 
1. uzdevums.  
Izvēlieties 10 romāna „Mērnieku laiki” tēlus un sakārtojiet, jūsuprāt, visloģiskākajā 
kārtībā! Katrā lodziņā ierakstiet vienu tēlu un raksturojiet viņu attiecības ar 
tuvākajiem tēliem. Pamatojiet tēlu izkārtojumu! 

Annuža, Ilze, Kaspars, Ķencis, Liena, Oļiniete, Oļiņš, Pāvuls, Pietuku Krustiņš, 
Prātnieks, Švauksts, Tenis. 

 

 
 



 10 

2. uzdevums. Raksturojiet Kaspara, Oļinietes, Pietuku Krustiņa un Teņa valodu, 
izskatu un raksturu! Izmantojiet savus vārdus un citātus katrā sadaļā! 
 
Tēls Valoda Izskats Raksturs 
Kaspars    

Oļiniete    

Pietuku 
Krustiņš 

   

Tenis    

 
Secinājumi____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________ 
 
3. uzdevums. Katrs izvēlieties vienu no tēliem un savā kladē veidojiet tēla un savu 
dzīves vērtību piramīdas! Salīdziniet tās! 
 

 
 

Tēla dzīves 
vērtības 

Manas dzīves 
vērtības 


