
SOCIĀLĀS
ZINĪBAS UN 
VĒSTURE

KO PAR TRADĪCIJĀM STĀSTA LATVIJAS 
KULTŪRAS KANONS? 4.3. KĀ SAGLABĀT 
TRADĪCIJAS UN LĪDZDARBOTIES KOPIENĀ? 

Stundas prezentācijā tiek lietoti
materiāli no soma.lv, kulturaskanons.lv
un sociālās zinības un vēsture, Viļņa
Purēna mācību grāmatas



PAR KO BIJA PAGĀJUŠA STUNDA?



STUNDAS MĒRĶIS

Uzzināt par Latvijas 
Kultūras kanonu



KULTŪRA
Tas ir viss, ko ir radījis cilvēks, lai sevi un savu
apkārtni padarītu īpašu un patīkamu.

Kultūru veido:

• Visu veidu mākslas darbi (tas, ko radījuši rakstnieki,
mākslinieki, dizaineri, mūziķi, arhitekti, fotogrāfi un
kino veidotāji);

• Tradīcijas, simboli, tas, kā dažādās vietās esam
paraduši uzvesties;

• Uzskati.

Svarīgas pazīmes kas atšķir tautu no tautas, ir valoda un kultūra.



KANONS
Tulkojumā no latīņu valodas nozīmē ‘’ mēra paraugs’’. Kanonā
ir apkopotas kultūras vērtības, kuras var uzskatīt par tautai
raksturīgām.

Tas veido kultūras mantojumu – kultūras parādības, kuras cilvēki
uzskata par pietiekami vērtīgām, lai saglabātu no paaudzes
paaudzē.

IZCILĀKO UN IEVĒROJAMĀKO MĀKSLAS DARBU UN KULTŪRAS
VĒRTĪBU KOPUMS.





Vairāk par latvijas kultūras kanonu, jomām, ko tas aptver, un vērtībām, kas to veido, vari
uzzināt mājaslapā https://kulturaskanons.Lv.

https://kulturaskanons.lv/


KAS IR KULTŪRA?



MŪZIKA. 
RAIMONDA PAULA DZIESMAS



PIEDĀVĀJIET SAVAS VERSIJAS!

 Kādas Raimonda Paula dziesmas jūs 
zināt?

 Kāpēc tās ir kļuvušas tik iecienītas?

 Kāpēc Raimonda Paula dziesmas var 
iekļaut Latvijas Kultūras kanonā?

Noskatīties vari šeit: https://ej.uz/RPDziesmas

https://ej.uz/RPDziesmas


LITERATŪŖA. JĀŅA JAUNSUDRABIŅA «BALTĀ GRĀMATA»



PIEDĀVĀJIET SAVAS VERSIJAS!

 Ar ko interesanta jums varētu būt šī
filma?

 Kā jūs domājāt – kāpēc tā iekļauta 
Latvijas Kultūras kanonā?

Noskatīties vari šeit: https://ej.uz/puikabaltagramata

https://ej.uz/puikabaltagramata


KINO. ‘’VANADZIŅŠ’’



Noskatīties vari šeit: https://ej.uz/vanadzinskino

PIEDĀVĀJIET SAVAS VERSIJAS!

 Ar ko interesanta jums varētu būt šī
filma?

 Kādas vēl Latvijā veidotas animācijas 
filmas jūs zināt?

https://ej.uz/vanadzinskino


ARHITEKTŪRA UN DIZAINS. LATVIJAS NAUDA



Noskatīties par naudu vari šeit: https://ej.uz/latvijasnaudaltv

PIEDĀVĀJIET SAVAS VERSIJAS!

 Kādas Latvijas naudas zīmes jūs redzējāt?

 Ar ko jums viņas šķita interesantas?

 Kādu monētu jūs ieteiktu izkalt Latvijas 
Bankai? Kāpēc?

https://ej.uz/latvijasnaudaltv


VIZUĀLĀ MĀKSLA. BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS



Vairāk uzzināt vari šeit: http://brivibaspiemineklis.lv/

PIEDĀVĀJIET SAVAS VERSIJAS!

 Kā jūs domājat – kāpēc Brīvības 
piemineklis ir iekļauts Latvijas Kultūras 
kanonā?

 Ko tas varētu vēstīt par Latviešiem citām 
tautām?

http://brivibaspiemineklis.lv/


VAI MĒS SASNIEDZAM MĒRĶI?

Uzzināt par Latvijas Kultūras kanonu



ATVER LINKU ČATIŅĀ UN ATBILDI UZ JAUTĀJUMIEM:

 Vienu lietu kuru uzzināji šodien?

 Vienu lietu kas patika?

 Kā tu juties?
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