Skolas soma
Raiņa un Aspazijas vasarnīca (J. Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala)

«Latvijas skolas soma»
• Ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas
bērniem un jauniešiem.
• Sākot ar 2018. gada septembri, ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek
nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un
dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un
uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Raiņa un Aspazijas vasarnīca aicina

Pastaiga pa Raiņa un Aspazijas dzīves un
mīlestības vietām Jūrmalā
• Vecuma grupa: 7.–12. klase
• Ilgums: 2 h
• Dalībnieku skaits: 10–30
• Skolēniem – 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez
maksas.

7 km garš pārgājiena maršruts pa Raiņa un Aspazijas dzīves
un mīlestības vietām sniedz iespēju apskatīt dzejnieku
kopīgās dzīvesvietas Jūrmalā: Pēperkoku namiņu, kurā
dzejnieki pavada pirmo mīlestības pilno vasaru, pašu celto
Jaundubultu vasarnīcu, Raiņa iemīļotu radīšanas vietu –
Raiņa priedes. Pie katra objekta tiek sniegts īss stāstījums,
kas ļauj iztēloties tā laika atmosfēru un izzināt būtiskākos
notikumus dzejnieku dzīvē.
Pārgājiens noslēdzas Raiņa un Aspazijas vasarnīcā ar
muzeja
apskati.

Noris: Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā
Kontaktinformācija: Linda Grīnberga – +371 67764295;
Iespēja izzināt gan Jūrmalas kultūru un vēsturi, gan arī abu
linda.grinberga@memorialiemuzeji.lv
dzejnieku nozīmi Latvijas valstiskumā.

Mana grāmatiņa «Rainis. Aspazija. Latvija»
• Vecuma grupa: 4.–9. klase
(atšķirīgas grūtības pakāpes)
• Ilgums: 90 min ar ekskursiju
muzejā
• Dalībnieku skaits: 10–25
• Skolēniem – 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez
maksas.

Noris: Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7,
Jūrmalā
Kontaktinformācija: Linda Grīnberga +371 67764295;
santa.apala@memorialiemuzeji.lv

Pēc ekskursijas muzejā skolēni
muzejpedagoga vadībā veido grāmatu
par Raini un Aspaziju. Izmantojot
radošu pieeju, skolēni iepazīst dzejnieku
biogrāfijas un daiļrades faktus un viņu
lomu Latvijas tapšanā un tautas
identitātes veidošanā.

Papildus jaunu zināšanu apguvei,
skolēni pilnveido komunikācijas
prasmes un attīsta radošumu.

Raiņa jaunvārdi
• Vecuma grupa: 7.–12. klase
• Ilgums: 90 min
• Dalībnieku skaits: 10–25
• Skolēniem – 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez
maksas.

Jaunvārdu spēle – aktīvs veids, kā gūt
zināšanas par Raini ne tikai kā
dzejnieku, bet arī kā latviešu valodas
bagātinātāju. Skolēni gūst īsu ievadu
jaunvārdu tēmā, pēc kura sadalās
komandās un no burtkopām veido
Raiņa jaunvārdus. Pēcāk tiek pildīti
uzdevumi, jaunvārdus ievietojot
dzejoļos.
Radoša darbošanās ar Raiņa
jaunvārdiem paplašina izpratni par
valodas daudzveidību un mainīgumu,
attīsta teksta analīzes prasmes. Kā arī
palīdz izprast Raiņa radošo darbību un
ieguldījumu latviešu valodā un
literatūra.

Muzeja priekšmeta medības
• Vecuma grupa: 1.–9. klase
• Ilgums: 90 min
• Dalībnieku skaits: 10–30
• Skolēniem – 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez
maksas.

Skolēniem, esot 3–4 grupās, uzdevums ir
atrast pēc attēliem visus muzeja
priekšmetus, aizpildīt darba lapu,
atgriezties muzejpedagoģisko aktivitāšu
telpā un piedalīties sarunā par
atrastajiem priekšmetiem.
Pēc muzeja apskates skolēni nostiprinās
zināšanas par Raiņa un Aspazijas
biogrāfiju un iepazīs memoriālā muzeja
darbības pamatprincipus.
Iegūtās zināšanas rosinās literatūras
stundu vielu apgūt sistemātiski, aplūkot
dzejnieku dzīves gājumu un daiļradi kā
savstarpēji saistītus veselumus. Skolēni
attīstīs argumentācijas un analītiskās
domāšanas prasmes un, iepazīstoties ar
autentiskajiem priekšmetiem, gūs
emocionālu pievienoto vērtību.

Muzejpedagoģiskā programma
"Ciemos pie Pasaciņas"
• Vecuma grupa:
Pirmsskola, 1.–4. klase
• Ilgums: 90 min
• Dalībnieku skaits: līdz 20
• Skolēniem – 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez
maksas.

Nodarbība paredzēta Aspazijas bērnu
dzejoļu izziņai, koncentrējoties uz diviem
dzejoļiem: "Jāj pa ceļu pasaciņa" un
"Aicinājums". Pēc īsas muzeja apskates,
kuras laikā skolēni telpās atrod dzejoļu
tēlus, nodarbības zālē notiek interaktīva
darbošanās, lai iepazītu Aspazijas
biogrāfiju un bērniem rakstīto daiļradi.
Skolēni komandās risina uzdevumus un ar
muzejpedagogu analizē dzejoli.
Nodarbības interaktīvā darbošanās
attīstīs iztēli un fantāziju, kā arī
komunikācijas un argumentācijas
prasmes.

"Aspazijas "Zaudētas tiesības": feminisma
Muzejpedagoģiskā nodarbība sastata
idejas toreiz un tagad"
Aspazijas paustās idejas lugā "Zaudētas
• Vecuma grupa: 10.–12.
klase
• Ilgums: 90 min
• Dalībnieku skaits: līdz 25
• Skolēniem – 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez
maksas.

tiesības" salīdzinājumā ar mūsdienu
feminisma idejām un sociālpolitiskajām
norisēm.
Nodarbībā tiek analizēta lugas centrālā
ideja par jaunas sievietes gara salūšanu
sociālos apstākļos un Aspazijas laika
sabiedrības dubulto morāli, kuru raksturo
dzimumu nevienlīdzība. Klausoties nelielā
muzejpedagoga priekšlasījumā, skolēni
analizē lugas notikumus un idejas.
Nākamajos uzdevumos un diskusijās
skolēni sastata lugu ar 1) Aspazijas
biogrāfiju un 2) mūsdienās aktuāliem
uzskatiem par sievietes lomu sabiedrībā,
un aktuālajiem politiskajiem notikumiem,
kas skar dzimumu līdztiesību.
Noslēgumā skolēni diskutē par dzimumu
līdztiesību attīstību un aktualitāti
mūsdienās.

Viktorīna "Zibens ķertie"
• Vecuma grupa: 7.–12.
klase
• Ilgums: 90 min
• Dalībnieku skaits: līdz 20
• Skolēniem – 2.00 EUR.
• Skolotājiem ieeja bez
maksas.

Pēc muzeja apskates skolēni sadalās
komandās un piedalās viktorīnā. Spēles
mērķis ir pārbaudīt un papildināt skolēnu
zināšanas par Raiņa un Aspazijas
biogrāfiju un daiļradi, un muzeja
ekspozīciju.

Katru jautājumu ilustrē attiecīgās tēmas
vizuālais materiāls (portreti, izrāžu skati,
grāmatu ilustrācijas utt.).
Efektīvs veids, kā jauniešiem saistoši
pārbaudīt savas zināšanas.

UZ TIKŠANOS RAIŅA UN ASPAZIJAS VASARNĪCĀ!

