Beverīnas novada Trikātas pamatskola

NOVADA VĒSTURE
Stundu tematiskais plāns 1. – 9. klases skolēniem
Laiks

Stundas tēma
Beverīnas novads: administratīvais iedalījums kopš 13. gs.

Stundu
skaits
1

Paredzamais rezultāts

Darba forma

Zina Trikātas pagasta teritorijas izmaiņas / Darba lapa: Beverīnas novads
Zina Beverīnas novada nosaukuma rašanos

Izmantotā literatūra
Karte

Tālava

1

Zina senās Tālavas robežas

Karte: Tālavas valsts (13. gs.) un mūsdienu Indriķa hronika
administratīvais iedalījums

Tālivaldis

1

Zina senās Tālavas ķēniņu, Trikātas novada
vecāko Tālivaldi

Prezentācija „Tālivaldis – Tālavas ķēniņš,
Trikātas novada vecākais”

Filmas treileris un J. Lejiņa
triloģija „Zīmogs sarkanā
vaskā”

Tālavas taurētājs

1

Prezentācija “Tālavas taurētājs”

Trikātas pagasts

1

Zina Trikātas ģerboņa – Tālavas
taurētāja nozīmi Trikātas vēsturē
Zina ievērojamākās Trikātas pagasta vietas

Senkapi Trikātas pagastā:
Libirtu, Ķikutu, Lūsu

2

Darba lapa: sakta no Libirtu senkapiem
(3. gs.)

Skolu vēsture Trikātas pagastā

1

Skolas piederumi un
dokumenti agrāk
Trikātas pamatskola

1

Vācu baronu matojums –
muižas

1

Zina, kur atrodas senkapi / Ir apmeklējuši
Trikātas pagasta senkapus, zina, kurā
gadsimtā veikti apbedījumi
Zina izglītības pirmsākumus Trikātas pag., zina
skolas un ievērojamus skolotājus
Ir iepazinušies ar senajiem skolas
piederumiem un dokumentiem
Zina, kas kādreiz atradās katrā kabinetā
kopš skolas celtniecības gadiem
Zina vācu baronu muižas Trikātas pagastā,
ir iepazinušies ar J.K.Broces zīmējumiem

Animācijas filma; R. Blaumaņa
balāde “Tālavas taurētājs”
Krāsojamā grāmata „Lūkojies
novadā” sākumskolas
skolēniem
Latvju raksti un zīmes

Trikātas pagasta folklora

1

Zina Krišjāņa Barona Dainu skapi, iesūtītās
tautasdziesmas no Trikātas pagasta

Trikātas pagasta teikas un
nostāsti
Mītiskās un nostāstu vietas

1

Trikātas pagasta leģendas

1

Ir iepazinušies ar Trikātas pagasta teikām
un nostāstiem
Ir iepazinušies ar teikām un nostāstiem
par mītiskām vietām Trikātas pagastā
Zina vietas Trikātas pagastā, par kurām
stāsta leģendas

Tautasdziesmu pierakstīšana un
“iesūtīšana” Dainu skapim (vismaz 5
tautasdziesmas)
Darba lapa: izdomā savu teiku par Trikātu

1

1

Fotogrāfijas

Skolotāja portreta veidošana (aplicēšana,
zīmēšana, datorgrafika u.c.)
Darba lapa: Vecā liecība
Ekskursija pa skolu, senu skolas plānu un
fotoattēlu pētīšana
J.K.Broces zīmējumu pētīšana un
salīdzināšana ar fotogrāfijām

Darba lapa: ilustrē vienu mītisku teiku
Savas leģendas veidošana

Skolu vēsture Trikātas
pagastā; prezentācija
Trikātas draudzes skolas 1921.
gada liecība
Skolas pase
J. K. Broce

www.dainuskapis.lv
Trikāta Krišjāņa Barona Dainu
skapī
Trikātas novada teikas un
nostāsti
Trikātas novada teikas un
nostāsti
www.trikatasvesture.beverina.lv

Senie priekšmeti un darba rīki

1

Ievērojami Trikātas pagasta
novadnieki
Dzimtas pētījumi

1

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri

2

1

Rakstnieki – mūsu novadnieki

1

Lasīsim vecajā drukā

1

Zudusī Trikāta

1

Trikāta – dabas jaukumu vieta

1

Trikāta – vēstures mīklu vieta

1

Vecsaimniecības

1

Komunistiskā genocīda upuri
Baznīca, draudze

1
2

Trikātas pagasta vietvārdi
Kolhozu vēsture

1
1

1905. gada revolūcija,
tās dalībnieki
Barikādes, to dalībnieki

1

Trikātas vēstures iepazīšana

1

1

Apmeklējuši skolas muzeju un ir
iepazinušies ar seno darba rīku
pielietojumu agrāk
Zina ievērojamus Trikātas pagasta
novadniekus
Zina savas dzimtas senčus; prot sastādīt
ciltskoku
Zina Trikātas pagasta LKOK, apmeklējuši
viņu atdusas vietas Trikātas kapos
Zina bērnu grāmatu autoru Rūdolfu Akeru,
literātus Jāni Ķelpi un Pēteri Abulu
Vecās mācību grāmatas un baznīcas
dziesmu grāmatas
Zina objektus, kuri vairs neatrodas Trikātas
pagastā; Trikātas pagasta ainavas izmaiņas
Zina Trikātas pagasta dabas objektus;
ainaviskas vietas
Zina Trikātas pagasta neatminētās vēstures
mīklas
Ir iepazinušies ar Trikātas pagasta
vecsaimniecībām; zina senāko mājvietu
(pagalmu) iekārtojumu, ēku nosaukumus
(stallis, rija, klēts u.c.)
Zina “Baigā gada” notikumus
Ir iepazinušies ar Trikātas baznīcas un
draudzes vēsturi, pētījuši draudzes
dokumentus. Baznīcas apmeklējums
Zina Trikātas vietvārdus
Zina Trikātas pagasta kolhozu veidošanos,
ievērojamākos kolhoza darbiniekus,
nozares
Zina 1905. gada revolūcijas nozīmi, tās
dalībniekus – trikātiešus
Zina Atmodas laika nozmi Latvijas
neatkarības iegūšanā
Zina, kur meklēt informāciju par Trikātas
vēsturi

Darba lapa: Senie priekšmeti skolas muzejā Mape: Senie darbarīki
Vārdu klētiņa
Puzzles likšana (3 ģenerāļu attēli)

Ievērojami novadnieki
Trikātas pagastā; prezentācija

Dzimtas koka veidošana, zīmēšana

www.geni.com www.ciltskoki.lv
www.lvva-raduraksti.lv

Lāpu gājiens
Interaktīva karte; informācijas stends
Grāmatu izstāde
Senās drukas pētīšana
Darba lapa: vecā druka

Prezentācija LKOK; Stends

Senu fotogrāfiju pētīšana

www.trikatasvesture.beverina.lv

J. Akera, J. Ķelpes un P. Abula grāmatas
Vecās mācību grāmatas un
dziesmu grāmatas
www.zudusilatvija.lv
Trikātas
novadpētniecības
materiāli

Attēlu demonstrēšana

www.trikatasvesture.beverina.lv
Disks “Trikāta 800 mirkļos”

Darba lapa: Ko vēl vēlos noskaidrot par
Trikātu!
Darba lapa: Vidzemes sēta

www.trikatasvesture.beverina.lv

Trikātas pagasta kartes

Zīmējuma veidošana
Tikšanās ar represētajiem novadniekiem
Dokumentu pētīšana: seno mācītāju
rokraksti un paraksti

www.trikatasvesture.beverina.lv
www.trikatasvesture.beverina.lv

Krustvārdu mīklas
Iepazīšanas ar publikācijām

Trikātas pagasta vietvārdi
Mape “Kolhozs Trikāta”

Prezentācija

www.trikatasvesture.beverina.lv

Prezentācija, tikšanās ar Barikāžu
Barikāžu dalībnieku saraksts
dalībniekiem
www.trikatasvesture.beverina.lv
Darbs ar interneta resursiem un
novadpētniecības materiāliem Darba lapas Novadpētniecības mapes
http://mkt.vmd.gov.lv/cultural/
(Izmantot Internet Explorer)
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