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Zila, zila man gotiņa
Kā zilā cielaviņa,

Ne tā ēda purva sienu,
Ne dzer rāvas ūdentiņu.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājas Žanetas Flaksas – Dzeguzes pieredzes materiāls. 9.klase
2022.gada februāris



SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

• Saprotu lugas galveno problēmu, tās cēloņus un sekas, protu izteikt 
viedokli, pamatot to.



Kāpēc veicam šos uzdevumus?

• Gatavojamies noslēguma pārspriedumam par tēmu – KĀ ES TĀLĀK
DZĪVOŠU.

• Mācāmies spriest, vērtēt, analizēt, ieraudzīt, pamatot utt.

• Iegūstam papildpunktus pārspriedumā par gatavošanās procesu
(Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 5 punkti)



Grupu uzdevumi

• 1.grupa – veido lugas ,,Zilā’’ mozaīku! Katru mozaīkas gabaliņu iekrāso
atbilstošā krāsā un ieraksta tā tēmu! Izskaidro publiski izveidoto darbu!

• 2.grupa – veido Jura ,,domu tīklu’’, akcentējot JURA VAINAS APZIŅU,
sniedzot konkrētus, pamatotus priekšlikumus, kā Jurim šo vainas apziņu
pārvarēt!

• 3.grupa – paskatieties uz Juri cita acīm! Atklājiet, kādu savu dēlu un kāpēc
tādu redz māte! Kādu Juri redz Linda? Kādu Juri redz Jūsu grupa!

• 4.grupa – esiet radoši, lieciet lietā iztēli! Iedomājieties, ka esat teātra
režisors! Kādu aktieri izvēlēsies Jura lomai ( portrets ( ārējais tēls), balss,
raksturs utt)! Drīkstat uzzīmēt! Jums noteikti jāpamato, kāpēc redzat Juri
tādu!



1.grupa

SR – protam palūkoties uz lugā atklātajām problēmām, sasaistot tās ar
krāsu atbilstību (simbolisko nozīmi). Protam prezentēt klasē paveikto,
pamatojot savu izvēli un uzskatus.

• Veidojiet lugas ,,Zilā’’ mozaīku! Katru mozaīkas gabaliņu iekrāsojiet
atbilstošā krāsā un ierakstiet tā problēmu! Izskaidrojiet publiski
izveidoto darbu! Pamatojiet krāsu izvēli un atbilstību minētajai
problēmai!



2.grupa

SR – protam izveidot ,,domu tīklu’’, izteikt viedokli, sniegt pamatotus
priekšlikumus.

• Veidojiet Jura ,,domu tīklu’’, akcentējot JURA VAINAS APZIŅU,
sniedzot konkrētus, pamatotus priekšlikumus, kā Jurim šo vainas
apziņu pārvarēt!



3.grupa

SR – protam novērtēt literāru tēlu no dažādiem skatupunktiem,
pamatots savu viedokli.

• Paskatieties uz Juri cita acīm! Atklājiet, kādu savu dēlu un kāpēc
tādu redz māte! Kādu Juri redz Linda? Kādu Juri redz Jūsu grupa!
Atcerieties – atbildei jābūt pamatotai ar konkrētiem piemēriem,
faktiem.



4.grupa

SR – prot pēc tēla iepazīšanas (lasot, pārrunājot) iztēloties galveno
varoni, radīt tā vizuālu portretu un pamatot izvēli.

• Esiet radoši, lieciet lietā iztēli! Iedomājieties, ka esat teātra režisors!
Kādu aktieri izvēlēsieties Jura lomai (portrets (ārējais tēls), balss,
raksturs utt.)! Drīkstat uzzīmēt! Jums noteikti jāpamato, kāpēc
redzat Juri tādu!



KĀRLIS REIJERS
Latvijas Nacionālā teātra aktieris
• Dzimis 1994. gada 10. maijā Priekulē
• Izglītība: Bārtas pamatskola, Kalētu mūzikas skola, Liepājas
Valsts 1. ģimnāzija, Latvijas Kultūras akadēmija (2017)
• «Spēlmaņu nakts 2016/2017» nominācija «Gada jaunais
skatuves mākslinieks» (par Jura lomu izrādē «Zilā», rež.
T. Treinis)
• «Spēlmaņu nakts 2019/2020» balva kategorijā «Gada
aktieris» (par lomām Latvijas Nacionālajā teātrī - Jēkabs izrādē
«Puika, kurš redzēja tumsā», Ņurņiks izrādē «Katls» un
Advokāts izrādē «Margarēta»)

Kārlis Reijers Latvijas Nacionālā teātra izrādē «Zilā»
https://youtube.com/shorts/3LwxGnnX22Q?feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=3LwxGnnX22Q
https://www.youtube.com/watch?v=3LwxGnnX22Q
https://youtube.com/shorts/3LwxGnnX22Q?feature=share


Attēli no grupu darba procesa



Dažas skolotājas piezīmes
• Sagatavošanās darbam stundā
Skolēni atnāk uz stundām, izlasījuši G.Priedes lugu «Zilā» (var arī fragmentus).
Skolotājs pirms lugas lasīšanas var uzdot jautājumus, kam pievērst uzmanību.
Jautājumu piemēri

Kā lugas nosaukums saistīts ar drāmas sižetā atainoto?

Atbalsti vai noliedz Rasmas, Jura mātes, apgalvojumu : „Tu neesi viņus nogalinājis!’’! Pamato savu viedokli!

Juris jūtas vainīgs sev tuvu cilvēku nāvē. Kā Tu ieteiktu viņam rīkoties, lai pārvarētu savu vainas apziņu?

Ko Juris domāja, sakot mātei: „Kad es tev jautāju, kā es dzīvošu, es nedomāju par to, ko es ēdīšu…”?

Kādas pārdomas Tevī izraisīja šīs lugas sižets un tēli?

• Pirms grupu darba svarīgi ieplānot sarunu par izlasīto
Jautājumu piemēri

Vai viss bija skaidrs lugas sižetā? Kā skaidro nosaukumu? Ar ko lugas skatīšanās atšķiras no lugas lasīšanas u.c.? Kas ir remarkas (u.c. jautājumi, kas atsauc atmiņā
arī lugas kompozīcijas elementus)?

• Pirms sāk grupu darba prezentāciju: ko pārējās grupas dara tad, kad citi prezentē
Dažas skolēnu atbildes: drīkst klausīties, pierakstīt, pajautāt, paslavēt par paveikto…

• Jautājumi grupu vadītājiem
Skolotājs uzdod jautājumus par lugas saturu, kompozīcijas elementiem; vadītājiem var palīdzēt atbildēt
arī grupa.
• Skolēnu AS klasesbiedriem
Kad visas grupas prezentējušas, skolēni balso par savu simpātijas grupu – kuras grupas sniegums šķita
vispārliecinošākais (par savu grupu nebalso). Var jau savlaicīgi piešķirt grupai krāsu un tad balsot,
izmantojot atbilstošo krāsu pogas. Dažādās formās realizē tos uzdevumus, ko skolēni paši izvirzījuši (skat.
ko pārējās grupas dara tad, kad citi prezentē)


