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Morfoloģiskais aspekts

1) vārdu formu izvēle;

2) morfoloģiskie līdzekļi.

https://youtu.
be/JDxgZDTzh

8I

https://youtu.be/JDxgZDTzh8I


Visgrūtāk, protams, bija iestāties Latvijas 
(1)______________________ akadēmijā, jo konkurss aktiermākslas
specialitātē bija milzīgs.

1) kultūra

Svarīgi ir panākt, lai (2) __________________ neticības ledus pašam
sev.

2) lūzt

Ir (3) _____________________, ka ceļš uz mākslas virsotnēm nebūt 
nav viegls un rozēm kaisīts.

3) apzināties

Ir ne vien jālasa daudz (4) _____________________, bet arī
jāapmeklē dažādu režisoru iestudētās izrādes.

4) luga

Uzmanīgi jāvēro (5) _______________________, jāseko līdzi viņu 
attīstībai.

5) varonis



Kas jāmeklē morfoloģiskajos līdzekļos?
• Dažādu vārdšķiru vārdi un to gramatiskās kategorijas, atvasināšanas

īpatnības.

Morfoloģiskie līdzekļi

Kā vēl var trenēt skolēnu prasmes

un zināšanas?

Kā tas izskatās uzdevumos?

Kā tas izskatās uzdevumos 2?

https://youtu.be/nA3g21wrVZU
https://www.uzdevumi.lv/editorial/preview?id=a60143c6-4446-46bc-aa41-75ef516aca3b&test=False&userid=325902&timestamp=1643976984&sig=8p3Ii-MvkYee4D2QunPPEWgtaIU1
https://www.uzdevumi.lv/editorial/preview?id=8247be60-13b5-4716-8f21-cb8d2b558a3d&test=False&userid=325902&timestamp=1643978695&sig=cNjXx8kCEUdGciKRiPzSL7IPZXk1


Kā meklēt valodas līdzekļus?

• Valodas līdzekļi

Interaktīvās tāfeles ieraksts attālināto mācību laikā.

https://youtu.be/A3j9zriMDjc


Valodas līdzeklis Piemērs

leksiski stilistiskais metonīmija

sintaktiskais dienas kā putni

morfoloģiskais saliktenis

sintaktiskais pielikums

sintaktiskais ieraudzīdami barotavu

Vasaras brīvdienās studente Aina izlasīja visu Raini, un daži darbi

viņu tā aizrāva, ka dienas laidās kā putni, ieraudzīdami barotavu.



Leksiskie līdzekļi
Darbs ar tekstu – dažādi leksikoloģijas jautājumi (un ne tikai)

Cienījams lasītājs!

Šīs dziesmiņas pārtulkojot, man bij šādas domas: es gribēju rādīt, cik latviešu valoda spēcīga un jauka, un tad es arī dzinos latviešu valodu cik
paspēdams no svešiem grabažiem iztīrīt. Kas zin, kā ar latviešu valodu un latviešu rakstiem šim brīžam iet, tas gan atzīs, ka tāds darbs nav viegls
darbs. Lielākā grāmatu daļā, kas līdz šim ļaudīs izgājušas, valoda ļoti pārgrozīta un sajaukta. Tikai vecais Stenderis savos dažādos rakstos,
Heselberģis savos sprediķos un vēl citi reti rāda, ka latviešu valodu labi pratuši. Šiem vīriem es gribēju cik necik tuvināties. Tāpēc jav no pašas
mazotnes sācu par latviešu valodu domāt un atkal domāt, un no jauna domāt. Ņēmos arī ko rakstīt un kādas dziesmiņas pārtulkot. Tā pūlējoties
un pamēģinoties, šīs dziesmiņas cēlās. Ticu, ka maza lieta, ko ar tām esmu uz labu pagriezis. Pratējam pie šīm pārtulkošanām gan būs dažas
vainas atronamas un daži iemesli iemetami, tāpēc lūdzu, lai paātri netiesā, bet lai apdomā, ka sācējam darbs nemūžam tā nepašķiras kā vecam
strādniekam. Daudziem varbūt būs daži vārdi šinīs pārtulkošanās svešādi. Gribēdams latviešu valodu tīru uzturēt, uzjēmu arī grūdenīšus, ko
latviešu valoda īsti par saviem bērniem neatzīst, bet kas, kādā kaktiņā atmesti, vārgst un nīkuļo.

Kurš ir teksta autors? ________________________________________________

Autora mērķis________________________________________________________

Izraksti 3 vārdus, kas lietoti novecojušās formās____________________________________________________

Kāda ir raksta fragmentā nojaušanā problēma? ___________________________________________________________

Izraksti 3 darbības vārdus pamatformā__________________________________________________________________

Izskaidro tekstā izceltās teikuma daļas nozīmi_____________________________________________________________

Kāda ir izceltās teikuma daļas aktualitāte? 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Izraksti no teksta homonīmu! ______________________________

Izraksti no teksta homoformu! _____________________________

Izraksti 3 vārdus, kuros saskatāmas izloksnes īpatnības__________________________________________________



Uzdevumi leksikā

Uzdevumi leksikā un frazeoloģijā

Kontroldarbs_leksika_frazeoloģija

Tekstu avoti: Letonika, Satori, dažādu ziņu portāli, kuros raksti par 
kultūru vai citām aktuālām tēmām.

https://lvglv-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/normunds_dzintars_lvg_lv/EY5wsf9--hRLkglHwifiMZMBKNWILjmd_2_QIe76Jumpkg?e=I7RfVd
https://lvglv-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/normunds_dzintars_lvg_lv/EYuVKaCuB-5DnuVBkHXkhu4BMM4-Bhh_iUE8JhTz0hxXiA?e=S5k6pu


Sintaktiskie līdzekļi

Sintaktiskie

Treniņprocesam_sintaktiskās konstrukcijas_uzdevumi.lv

Uzdevumi par sintaktiskajām konstrukcijām 11. klasē: Kontroldarbs

https://youtu.be/ELzx4SDxTlY
https://www.uzdevumi.lv/editorial/preview?id=82236990-dd14-4521-93ad-fa4eb2903dbc&test=False&userid=325902&timestamp=1643978823&sig=-llJh0AW0XbSIPPWYbN2KI3GfU81
https://lvglv-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/normunds_dzintars_lvg_lv/EXWhrYu0SfNNgAsaFpJ16WoBlZkb5uHH4KUHfg4PcsAcxw?e=GzNlU9


Ieliec nepieciešamās pieturzīmes!
5. Lai arī dažkārt stāsta par senākiem laikiem, rakstniece runā par mūsdienu

sabiedrībai aktuālām problēmām atklājot tās sadzīves situācijās.
6. Cilvēki joprojām saskaras ar dažādām problēmām piemēram atkarībām

bezpalīdzību un nāvi.
7. Izlasot Janas Egles grāmatu „Gaismā”, mani pārņēma ļoti dažādas emocijas

līdzjūtība, sāpes un izteikti melna krāsa sajūtās.
8. Grāmata savukārt ir par smagumu sirdī ko šie cilvēki nes un ko neizsakāmi

gribas viņiem noņemt.
9. Rakstniece Jana Egle izrauj lasītāju no ikdienas dzīves un visa apkārtēja, 
liek pārdomāt savu dzīvi parādot cik skaudra un nežēlīga tā var būt pavisam 
parastiem cilvēkiem.



Galvenā doma, temats, tēma...
Galvenā doma – īsi formulēts pamatatzinums, secinājums; īsi, 
konspektīvi formulēts atzinums, kas radies, lasot tekstu Ievēro! 
Izvairies! 

Ievēro! Izvairies!
+ Izlasījis tekstu, apdomā, kas bija 
svarīgākais, ko tajā saprati!
+ Uzticies sev – uzraksti patstāvīgu un 
secinošu teikumu! + Pamani, ka galvenā 
doma ir patstāvīgs žanrs, tā nelīdzinās plāna 
punktam un kopsavilkumam!
+ Tekstā saprasto (savu atziņu) nosauc, 
respektējot visus autora pieteiktos aspektus!
+ Centies galvenās domas teikumu pierakstīt 
pareizi, arī tas ir būtiski vērtējumā!

Izvairies no liekiem vārdiem un frāzēm (piem., 
„Galvenā doma ir ...”)!
Uzmanies – saglabā saikni ar tekstu, citādi 
atbilde būs sašaurināta, pārprotama vai pārāk 
vispārināta.
- Izvairies no citēšanas, teksta daļu 
pārrakstīšanas!

Teikumu formulas: Tā kā ...., tad...// Lai gan..., tad... // ....., jo ....





Temats
Ievēro! Izvairies!

+ Iepazinis tekstu, apdomā, kas bija svarīgākais, ko tajā 
saprati!
+ Pamani, ka salīdzinājumā ar tēmu (vispārīgs jautājums) 
temats ir daudz konkrētāks, precīzāks! + Atceries, ka 
tematu pieraksta neparasta teikuma formā – tajā parasti 
neizmanto darbības vārdu (dažkārt tematu vieglāk 
noformulēt jautājuma teikumā)!
+ Noteikti pārbaudi, vai esi tematu uzrakstījis bez 
kļūdām!

- Izvairies no vispārīgiem izteikumiem, nepazaudē saikni ar
konkrēto tekstu!
- Izvairies no liekiem vārdiem, frāzēm (piem., „Temats ir
par ...”; „Pēc izlasītajiem materiāliem ...”!



Aktualitāte
Teksta aktualitāte –

+ Aktualitāti nosauc un īsi pamato, saglabājot piesaisti konkrētajam
tekstam, bet saskatot arī saikni ar sabiedrībā aktuāliem
jautājumiem! + Tā kā teksta aktualitātes atšifrēšanā jau
būsi izmantojis vairākus (1-3) teikumus, tad ir pieaugusi atbildība
par vārdu un teikumu pareizrakstību.

- Izvairies no citēšanas, teksta daļu tiešas pārrakstīšanas! - Atceries, 
ka jārunā par piemērā pieteiktā jautājuma aktualitāti, tātad svarīgi
nepazaudēt saikni ar to! - Atsakies no vispārīgām, bieži atkārtotām
frāzēm atbildē – tu taču spēj patstāvīgi un būtiski formulēt savu
viedokli!


