
Pētnieka jautājumi 

Iejūties pētnieka lomā, izvēlies no katra jautājumu rāmja divus jautājumus un atbildi uz tiem 

rakstveidā DL! Pēc nepieciešamības, lai sameklētu informāciju, precizētu to, izmanto elektronisko 

vārdnīcu www.tezaurs.lv , meklētāju www.google.lv vai citus IT resursus! 

 

1.1.Kā Tu saproti abu dzejoļu 1. un 2. rindu? Ko autori tajās pauž? 

1.2. Kuri valodas līdzekļi (leksikas slāņi, tēlainās izteiksmes līdzekļi, interpunkcijas elementi u.c.) 

izmantoti abos dzejoļos? Kā tie raksturo laiku, kad dzeja sacerēta vai kad notiek dzejas sižetiskais 

risinājums? 

1.3. Kas kopīgs un atšķirīgs abiem dzejoļiem formas ziņā (pantu forma, rindu jeb vārsmu skaits, 

atskaņas)? 

1.4. Kura stilistiskā atkārtojuma figūra vairākkārt izmantota R. Blaumaņa dzejolī? Izvēlies no dotajām 

(retoriskais jautājums, retoriskais izsauciens, anafora, epifora)! Kāda ir tās nozīme? 

2.1. Kuras kultūras, vēstures zīmes/simboli lietoti abos dzejoļos? Kāpēc? 

2.2. Kuri  vārdi dzejoļos apliecina latviešu tautas un personības vērtības, kuri - antivērtības? Kurus trīs būtiskus 

vērtību un antivērtību pārus dzejolī Tu izceltu un raksturotu? 

2.3. Kā Tu raksturotu ar saviem vārdiem un citātiem R. Blaumaņa un R. Ķirķa taurētāja tēlu, raksturojot kopīgo 

un atšķirīgo, minot, kas viņš ir, kādas ir viņa rakstura iezīmes, kāds ir mērķis, liktenis? 

3.1. Kādas divas pasaules un idejas tiek atspoguļotas abos dzejoļos? Par ko autori liek aizdomāties? 

Kurai pasaulei Tu dod priekšroku? Pamato atbildi! 

3.2. Kā Tu vari pierādīt, ka R. Blaumaņa darbs ir balāde? Vai R. Ķirķa dzejoli arī var dēvēt par balādi? 

Pamato atbildi! 

3.3. Kuru dzejoli Tu izvēlētos iemācīties no galvas? Pamato savu izvēli! Prognozē, vai R. Ķirķa 

dzejolis arī tiks lasīts un deklamēts no galvas pēc 100 gadiem, kā to pierāda R. Blaumaņa balādes 

nozīmīgums Latvijas kultūrtelpā? 

Pabeidz teikumus, veidojot secinājumus! 

1. R. Blaumaņa dzejolī taurētājs ir ................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. 

bet R. Ķirķa dzejolī tas ir ...........................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................... 

2. Dzejoļu autori man lika aizdomāties par to, ka ........................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

MD: izvēlies vienu no uzdevumiem! 

 Ilustrē vienā lapā gan R. Blaumaņa dzejoļa “Tālavas taurētājs”, gan R. Ķirķa dzejoļa “Taurētājs” ideju, 

simbolus, vērtības! 

 Komponē skaņdarbu “Veltījums taurētāja tēlam”! 

 Saceri dzejoli, izmantojot taurētāja tēlu, radot jaunu interpretāciju! 

 Noskaties animācijas filmu “Tālavas taurētājs”, noklausies R. Paula kora dziesmu “Tālavas taurētājs”, 

pārdomā, ar kādiem līdzekļiem, paņēmieniem autori iedarbojas uz Tevi kā skatītāju, klausītāju, kādu 

noskaņu rada, emocijas raisa, un uzraksti  savu ideju, kādu vēl jaunu mākslas darbu varētu radīt un kādu 

vēstījumu nodot nākamajām paaudzēm! 

http://www.tezaurs.lv/
http://www.google.lv/

