
Kas mainījās bronzas laikmetā?
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Stundas uzdevumi

• Iegūt zināšanas par norisēm Latvijas teritorijā 
bronzas laikmetā.

• Prast saskatīt jaunās iezīmes, kas raksturīgas 
cilvēku dzīvei.

• Saskatīt izmaiņas cilvēku dzīves apstākļos. 



Viktorīna (Mājas darba pārbaude)



1. 1500.g. p.m.ē. Latvijas teritorijā sākās 

• A Bronzas laikmets
• B Akmens laikmets



2. Par svarīgākajiem nodarbošanās veidiem 
bronzas laikmetā kļuva

• A Medības un zveja
• B Zemkopība un lopkopība



3. Darbarīkus un ieročus izgatavoja no akmens, 
koka, kaula un raga

• A Akmens laikmetā
• B Bronzas laikmetā



4. Bronzas laikmetā pārtikā visvairāk lietoja

• A ogas, sēnes, saknes, ozolzīles un lazdu 
riekstus.

• B cūkgaļu, kā arī pienu. 



5. No liellopu kauliem, īpaši lielajiem 
cauruļkauliem, izgatavoja

• A Šķēpu galus
• В Adatas



6. Bronzas laikmetā cilvēki sāk izmantot jaunus 
darbarīkus. Tie ir 

• A Šķēps, harpūnas, loks un bultas.
• B Primitīvs kāšarkls un ecēšas. 



7. Bronzas laikmetā māla trauki kļuva izturīgāki, 
jo mālam jauca klāt zvirgzdus, dažkārt arī 
lopu mēslus.

• A Pareizi
• B Nepareizi



8. Bronzas laikmetu iedala paleolītā, mezolītā 
un neolītā. 

• A Pareizi
• B Nepareizi



9. Bronzas laikmetā cilvēki savas mītnes ierīkoja

• A ūdens tuvumā un pat purvos.
• B tuvumā zemkopībā izmantojamai augsnei 

un zālainām pļāvām lopu ganīšanai. 



10.Kad Latvijas teritorijā sākas bronzas laikmets 
Eiropā

• A bija izveidojušās pirmās civilizācijas.
• B sākas dzelzs laikmets. 



Maiņas tirdzniecība

• Attīstoties lopkopībai un zemkopībai 
un uzlabojoties dažādu materiālu 
apstrādes prasmei, cilvēkiem radās 
produktu un materiālu pārpalikumi. 

• Tās bija maiņas preces, pret kurām 
varēja iemainīt to, kā pašiem nebija –
bronzu, svešzemju izstrādājumus. 



Darbs ar avotu       81.lpp.

• Izlasi tekstu un uzraksti atbildes!

1. Kāpēc svešinieki ieradās pie salas 
iemītniekiem?

2. Kādas preces svešinieki piedāvāja?
3. Ar ko par precēm maksāja salinieki?
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Lopkopju un zemkopju kopiena

• Bronzas laikmetā, noslēdzoties pārejai no 
savācējsaimniecības uz ražotājsaiemniecību, 
agrākās mednieku un zvejnieku kopienas vietā 
radās lopkopju un zemkopju kopiena.

• Tā sastāvēja no vienā apmetnē dzīvojošām 
lielajām dzimtām jeb ģintīm, kuras dalījās 
saimēs – ģimenēs. 



Darbs ar tekstu (3.rindkopa 80.lpp.)

• Kādus darbus veica dzimta un kādus – saime 
(ģimene)?

Dzimta Saime



Dzimta Saime

• Kopīgi nodarbojās ar 
lopkopību, zemkopību.
• Būvēja pilskalnus.
• Sargāja apmetni. 
• Apbedīja mirušos.

• Nodarbojās ar savu 
saimniecību. 
• Izgatavoja māla 

traukus.
• Izgatavoja darbarīkus

un ieročus.

Kādus darbus veica dzimta un kādus –
saime (ģimene)?



Zemkopība un lopkopība

• Mainoties nodarbošanās veidiem, cilvēkam 
bija jāapgūst daudz jaunu zināšanu. 

• Lopkopjiem bija jāprot apieties ar 
mājdzīvniekiem. 

• Savukārt zemkopjiem bija nepieciešamas 
zināšanas gan par augsnes piemērotību, gan 
par augu augšanu un attīstību. 



Dabā no mežiem brīvu zemes platību 
bija maz, tāpēc vajadzēja līst līdumus. 



• Lai izaudzētu lopus un iegūtu labu ražu tīrumā, 
bija jāizzina dabas parādības, tās jāizprot. 
Tāpēc cilvēki sāka pielūgt Sauli, Vēja māti un 
Zemes māti. 

• Viņi ievēroja, ka pēc koku sadedzināšanas 
līdumā ir augstas ražas, un tā, iespējams, radās 
ugunskults – auglības veicinātājs. 



Mājas darbs

• MG:lpp.80.-81.
• Rakstiski atbildēt uz jautājumiem 4., 5. 81.lpp.

Paldies par 
darbu 

stunda!


