
MĀKSLAS VALODAS PAMATI - 3. klasei  

1.,2.uzdevuma darba izpildes termiņš: 5.maijs līdz 22.maijs 

1.uzdevums: darba izpildes termiņš: 5.maijs līdz 12.maijs 

Tēma – Grieķu māksla. 

Darba uzdevumi: 

1) Noskatīties par Senās Grieķijas vēsturi filmiņas youtube:   

 Ancient Greece - 5 Things you Should Know - History for Kids - 

https://www.youtube.com/watch?v=oQmtV_ZKUds; 

 Ancient Greece | Educational Videos for Kids - 

https://www.youtube.com/watch?v=IUZKg3KdtYo 

2) Pārbaudes darbs par Seno Grieķu (iesniegt e-pastā sigijas@inbox.lv vai nofotografējot 

izpildītu pārbaudes darbu uz WhatsApp tel.nr. 20 007 392): 

Pārbaudes darbu skatīt otrajā lapā!_______________________________________ 

Ievieto vārdus pareizajā vietā, kas atrodas (lapas) uzdevuma beigās! 

 

(papildus jautājumi 2 lpp augstākai atzīmei) 

Atbildes var atrast šeit: 

 https://tokitay.ru/lv/a-fabulous-architectural-warrant-architectural-warrant-general-information.html 

 https://www.uzdevumi.lv/p/pasaules-vesture/6-klase/zinatne-maksla-un-kultura-senaja-griekija-8318/re-efabffb8-cda1-4484-

bf16-371378838afa 

 https://www.uzdevumi.lv/p/vizuala-maksla/3-klase/sengrieku-trauku-tipi-8388/re-b2a87759-72be-4677-b86b-9f82e6481696 
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Vārds, uzvārds_____________________________ 

Datums___________________ 

 

SENĀ GRIEĶIJA 

 

1. Pirmās olimpiskās spēles tika organizētas Senajā Grieķijā 

pilsētā__________. 

2. Olimpiskās spēles notika par godu Grieķu dievam ___________. 

3. Pašas galvenās pilsētas Senajā Grieķijā bija __________un 

_____________. 

4. Raksturīgākie grieķu mākslas veidi ir ___________ un 

_______________. 

5. Atēnu Parteons bija templis, kurš veltīts dievietei___________. 

6. Trauks dažādu šķidrumu (piemēram, olīveļļas uzglabāšanai) 

saucas________. 

7. Grieķijā bija divi teātra veidi ___________ un ____________. 

8. Teātrī parasti varēja uzņemt vairāk kā ______________cilvēku. 

9. Aktieri, kas piedalījās teātrī bija______________. 

 

vīrieši                        18.000                      komēdija         Zevam 

Tēlniecība                  Sparta                       Atēnas           amfora 

Atēnai                         glezniecība             traģēdija         Olimpij 

 

 

 

 



 

10.Uzraksti katrai kolonnai tās atbilstošo nosaukumu! 

 

 

 

 

___________;  ___________;  ___________.   

 

12.Uzraksti trauku nosaukumus! 

 

 

 

 

___________;     ________________;      ________________.   

 

13.Uz vāzēm attēloja _____________________________________.  

14.Grieķu Dievi dzīvoja ________________________. 

 

  



2.uzdevums: darba izpildes termiņš: 12.maijs līdz 22.maijs 

Tēma – Senā Roma 

Darba uzdevumi: 

1) Noskatīties par Senās Romas vēsturi filmiņas youtube:   

 The Roman Empire - 5 Things You Should Know - History for Kids - Rome - 

https://www.youtube.com/watch?v=qwN1EJN0W3Q; 

 Ancient Rome 101 | National Geographic - 

https://www.youtube.com/watch?v=GXoEpNjgKzg 

2) Pārbaudes darbs par Seno Romu (iesniegt e-pastā sigijas@inbox.lv vai nofotografējot 

izpildītu pārbaudes darbu uz WhatsApp tel.nr. 20 007 392): 

Pārbaudes darbu skatīt otrajā lapā !______________________________________ 

 

Ievieto vārdus pareizajā vietā, atbildes atrodas –  

 https://www.uzdevumi.lv/p/vesture/10-klase/pirmas-eiropas-civilizacijas-roma-2773/re-0e8f6502-c02e-4b4b-b5ea-

7b146deec8d5; 

 https://www.uzdevumi.lv/p/pasaules-vesture/6-klase/saimnieciba-un-kultura-senaja-roma-8345/re-6ece4e06-8968-4df1-9173-

13a1a9c9ee25; 

 https://zoro.lv/romas-dievi.html!!! 

 

(papildus jautājumi 2 lpp augstākai atzīmei) 

Atbildes attēliem var atrast šeit: 

http://ejuz.lv/6i4k  
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Vārds, uzvārds_____________________________ 

Datums___________________ 

 

SENĀ ROMA 

 

1. Romiešu mitoloģija vēsta, ka Romas pilsētu dibinājuši Latijas pilsētas 

Albalongas valdnieka mazdēli __________ un __________. 

2. Valdnieka pienākumos ietilpa:  

1 -________________________ ; 

2 -________________________ ;  

3 -________________________. 

3. Valdnieka apģērbs -  __________. 

4. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai vai upju ielejai pārvadīts ūdensvads - 

_______________. 

5. Lokveida konstrukcija, ar ko pārsedz sienas ailas vai laidumus starp 

balstiem (sienām, kolonnām)- ___________. 

6. Templis visu dievu godināšanai – ___________. Tā ir milzīga telpa bez 

logiem, gaisma tajā ieplūst pa apaļu atveri kupola centrā, pa kuru varēja 

redzēt debesis. Tā sienas mūrētas no ķieģeļiem un rotātas ar plāna 

marmora plāksnēm. 

7. Vēsturē pats lielākais amfiteātris - ___________. 

8. Avotu, strautu un upju dievs. Zirgkopu un zirgu sacīkšu aizbildnis -

_______. 

9. Debesu dievs, bieži sauca par Lukētiju – ___________. 

10.Bagātības vairošanas dievs. Tirgoņi un karavadoņi upurēja viņam desmito 

daļu savas peļņas un laupījuma - ___________. 

 



11.Uzraksti, kas redzams attēlā: 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 


