
Sandra Okuņeva 

 

 

Mācību satura un laika plānojums mācību priekšmetā “Teātra māksla” 

Datums Stundas temats Mērķis Uzdevumi Sasniedzamais rezultāts Piezīmes 

Literāra priekšnesuma sagatavošana (lugas fragmenta iestudējums) 

 Lomas izpēte Pārliecināties par lomas un 
skata izvēles atbilstību 
attālinātas mācīšanās 
apstākļiem 
 

1.Pārlasi izvēlēto lugas fragmentu (skatīt 
lomu izvēles sarakstu)! VAI Izvēlies lomu 
un skatu, ja tas vēl nav izdarīts. 
3. Pamato savu lomas un skata izvēli! 
3. Iesūti izpildīto darbu e-klases e-pastā 
skolotājai!  

Precizēts darbības  

 Lomas izpēte Izprast izvēlētās lomas - tēla 
raksturu, runas un kustību 
iezīmes, darbības mērķus 

1. Lasi izvēlēto lugas skatu (skatīt lomu 
izvēles sarakstu)! 
2. Uzraksti izvēlētā tēla raksturojumu 
atbilstoši dotajam plānam!  
3. Iesūti sagatavoto lomas aprakstu 
skolotājai! 

  

 Lomas 
iestudēšana 

Izprast tēla izskata un 
nepieciešamo priekšmetu 
nozīmi  

1. Lasi rūpīgi izvēlēto lugas skatu! 
2. Konstatē un iztēlojies tēla izskatu 
(ārējo portretu) atbilstoši tā raksturam 
un lugas skata situācijai nepieciešamos 
priekšmetus (rekvizītus). 
3. Apraksti tēla izskatu! 
4. Uzraksti nepieciešamo apģērbu un 
priekšmetu sarakstu! 
5. Iesūti tēla izskata aprakstu un apģērbu 
un priekšmetu sarakstu skolotājai! 
6. Ar ģimenes palīdzību piemeklē 
nepieciešamo apģērbu un priekšmetus!  

Priekšstats par vizuālā 
izskata un rekvizītu 
(iestudējumā 
nepieciešamo 
priekšmetu) lomu tēla 
rakstura izveidē. 

 

 Lomas 
iestudēšana 

Pārbaudīt praksē mērķtiecīgu 
runas skanējuma veidošanu  

1.Lasi savas lomas tekstu izteiksmīgi 
(atbilstoši tam, kāds ir tēls, kā viņš jūtas, 
ko grib panākt un kāda ir attieksme pret 
citiem)! 
2. Ieraksti savu lasījumu un iesūti 
skolotājai ierakstu! 

Apzinās mērķtiecīga runas 
skanējuma maiņas 
iespējas.  
Izprastas tēla rakstura un 
nolūku izpausmes runas 
skanējumā. 
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 Lomas 
iestudēšana 

Izpētīt tēla darbības 
daudzveidīgās izpausmes  

1.Lasi lugas skatu! 
2. Konstatē un iztēlojies, ko dara, kur 
pārvietojas, kā kustas tēls un kā mainās 
viņa skatiens un mīmika! 
3.Uzzīmē lugas skata darbības vides un 
tēla pārvietošanās plānu! 
4. Atsūti uzzīmēto plānu skolotājai! 

Priekšstats par tēla 
darbības izpausmju 
daudzveidīgumu rakstura 
un mērķu atklāsmē 
 

 

 Lomas 
iestudēšana 

Radīt un izmēģināt vienotu 
tēla atveidojumu 

1. Mēģini runāt lomas tekstu un 
apvienot to ar darbību, kādu to 
raksturoji iepriekšējās stundās! 
2. Uzraksti jautājumus un atziņas par 
paveikto skolotājai! 

Pieredzē pārbaudītas tēla 
izveides iemaņas 

 

 Lomas 
iestudēšana 

Izmēģināt tēla atveidojumu 1. Ietērpies atbilstoši tēla raksturam! 
2. Izmanto situācijai nepieciešamos 
priekšmetus (rekvizītus)! 
3. Runā un darbojies savā lomā! 
2. Iesaisti lugas skata atveidojumā 
ģimenes locekļus vai attālinātā veidā – 
klasesbiedrus! 
3. Palūdz tuvinieku vai draugu 
komentārus vai ieteikumus (2 līdz 3) 
priekšnesuma uzlabošanai! 

Pilnveidotas uzstāšanās 
prasmes. Praktizētas 
sadarbības prasmes 
kopēja priekšnesuma 
veidošanā.   

 

 Uzstāšanās ar 
literāru 
priekšnesumu 

Uzstāties ar izveidoto 
priekšnesumu 

1.Uzstājies ar sagatavoto priekšnesumu, 
iesaistot ģimenes locekļus vai attālināti 
klasesbiedrus! 
2. Nofilmē savu priekšnesumu! 
3. Iesūti video skolotājai! 

Pilnveidotas uzstāšanās 
prasmes. Praktizētas 
sadarbības prasmes 
kopēja priekšnesuma 
veidošanā.   

 

 Pašnovērtējums Novērtēt savu sniegumu 1. Noskaties nofilmēto video! 
2. Uzraksti savas uzstāšanās vērtējumu! 
3. Nosūti uzstāšanās vērtējumu 
skolotājai! 

Pieredzē pārbaudītas 
zināšanas par lugu kā 
teātra literāro pamatu. 
Prot vērtēt savu (un citu) 
priekšnesumu pēc 
iepriekš veidotiem 
kritērijiem.  
 

 

 Pašnovērtējums  1. Izskati visus mācību priekšmetā Spēj reflektēt par saviem  
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“Teātra māksla” paveiktos darbus! 
2. Komentē mācību gaitu un savu 
attieksmi! 
3. Raksturo savus ieguvumus! 

ieguvumiem mācību gada 
laikā priekšmetā “Teātra 
māksla” 

 


