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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 
tautas tradīcijām, kuras 
iekļautas Latvijas  
Kultūras kanonā



LATVIJAS TAUTAS TRADĪCIJAS

Kas redzams attēlos!   

(Lai atbildētu pacel roku) -------------------



Rudzu maizi Latvijā var nopirkt jebkurā pārtikas veikalā.

Arī māla trauki ir daudzu latvijas iedzīvotāju mājās.

Lai gan cilvēkus tautastērpos visdrīzāk katru dienu neizdodas
satikt, kāds no dažādajiem tērpu veidiem ir zināms gandrīz
katram Latvijas iedzīvotājam.

Šīs tautas tradīcijas ir vērtības, kas atspoguļo Latvijas kultūras
sasniegumus un īpatnības.



ZEMGALES NOVADA 
TAUTASTĒRPI



VIDZEMES NOVADA 
TAUTASTĒRPI



LATGALES NOVADA 
TAUTASTĒRPI



KURZEMES NOVADA 
TAUTASTĒRPI



LATVIJAS TAUTAS TRADĪCIJAS

KURAS NO ŠĪM TAUTAS TRADĪCIJĀM TU ESI PIEREDZĒJIS? 

KURAS TEV IR ĪPAŠI NOZĪMĪGAS!

(Lai atbildētu pacel roku) -------------------



Lai gan līdzīgas tradīcijas var būt arī citās valstīs,
tās izpaužas un izskatās citādāk nekā Latvijā.
Piemēram, rudzu maizi ēd arī Somijā, bet tur tās
cepšanā tiek izmantotas citas sastāvdaļas, un tā
garšo citādāk.

Gan Latvijā, gan Somijā cilvēki ēd rudzu maizi. Taču
abās valstīs maizes cepšanai ir citas tradīcijas un tiek
izmantotas citas sastāvdaļas. Tāpēc maize šajās
valstīs atšķiras gan pēc izskata, gan garšas.



Tautastērpi ir dažādi – katrai tautai savi, un
izskatās tie citādāk nekā Latvijas novados. Visas
trīspadsmit Latvijas tautas tradīcijas ir īpašas,
jo tās izceļas ar kaut ko tikai Latvijas kultūrai
vai iedzīvotājiem raksturīgu.



IZLASI!

Vairumam Latvijas iedzīvotāju vismaz viena no tradīcijām ir īpaši tuva. Piemēram, tiem,
kam patīk mūzika, Dziesmu svētki un koklēšana var būt nozīmīga dzīves daļa. Šīs
tradīcijas atbilst viņu interesēm un to saglabāšana viņiem ir svarīga. Lai saglabātu
tradīcijas, cilvēki ar labpatiku piedalās Dziesmu svētkos vai spēlē kokli ģimenes svētkos.
Cilvēku interese par tradīcijām ir ļāvusi tām gadsimtiem ilgi saglabāties.



PIEDĀVĀJIET SAVAS VERSIJAS!

(Lai atbildētu pacel roku) -------------------

• Kādā veidā tava ģimene kopj un 
saglabā kādu no Latvijas tautas 
tradīcijām!

• Kādā veidā tava skola kopj un 
saglabā kādu no Latvijas tautas
tradīcijām?



Latvijas tautas tradīcijas ir unikālas Latvijas vērtības, kas veido Latvijas kultūras pamatu. Ar
laiku kādas no tautas tradīcijām var tikt piemirstas, jo cilvēki mainās, un mainās arī to 
intereses un vērtības. 



KRIŠJĀNIS BARONS

Bija latviešu rakstnieks, mēs viņu saucam par 
Dainu tēvu, jo viņš daudzus gadus vāca un 
apkopoja tūkstošiem tautasdziesmu.



Latvijas tautas vērtības ir spējušas pastāvēt ļoti ilgi, jo tās ir
rūpīgi koptas un sargātas. Latvju dainas apkopoja Krišjānis
Barons pirms vairāk nekā simts gadiem. Tas bija nozīmīgs solis
Latvijas valsts veidošanā, tāpēc dainas ir atzītas par valsts
vērtību. K. Barona apkopotās latviešu tautasdziesmas tiek
rūpīgi glabātas viņa īpaši izgatavotā skapī Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā Rīgā. Lai tās būtu brīvi pieejamas visiem Latvijas
iedzīvotājiem, kopš 2002. gada to saturs ir atrodams internetā,
mājaslapā http://www.dainuskapis.lv/.

Dainas
Latviešu tautasdziesmas.

Čuči, guli, lāča bērns,
Pekainām kājiņām!

Tēvs aizgāja medu kāpt,
Māte ogu palasīt.

http://www.dainuskapis.lv/




IZVEIDO SAVU KULTŪRAS KANONU UZ A4 LAPAS! VARI TO VEIDOT KĀ
PLAKĀTU UN PAPILDINĀT AR ZĪMĒJUMIEM UN ATTĒLIEM! 

Arhitektūra un dizains

Ēkas un lietas, kas man 
patīk

Kino

Filmas un seriāli, kas man 
patīk

Literatūra

Grāmatas un to varoņi, kas 
man patīk

Vizuālā māksla

Zīmējumi, fotogrāfijas, pieminekļi, kas man patīk

Mūzika

Mūzika, kas man patīk

Skatuves māksla

Izrādes, luga, kas man patīk

Tautas tradīcijas

Tradīcijas, ko es ievēroju

Uzzīmē sevi



PAPRASI VECĀKUS IZPILDĪTO DARBU ATSŪTĪT E-KLASĒ SOCIĀLO 
ZINĪBU SKOLOTĀJAM!



VAI MĒS SASNIEDZAM MĒRĶI?

Uzzināt par Latvijas tautas tradīcijām, 
kuras iekļautas Latvijas  Kultūras kanonā
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