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Teksta izpratnes darbs. Sudrabu Edžus “Dullais Dauka” 

1.daļa. 

Lasi stāstu un īsi (1-2 teikumos) atbildi uz teksta izpratnes jautājumiem stāsta gaitā! 

Stāsta 
izlasīšanas 
apjoms % 

Notikumi Jautājumi un atbildes 

1-8% Daukas dzīve 
stāsta sākumā 

Īsi raksturo Daukas dzīves apstākļus stāsta sākumā! 
Kā Tu raksturotu Daukas attiecības ar māti? 
Kas ir lielie jautājumi, kas nedod Daukam miera? 

8-23% Daukas jūras 
brauciens, 
Andža tēva 
pasaka 

Kā Tu vērtē Daukas rīcību, paņemot Zvīņa laivu un dodoties 
jūrā? 
Ko par Dauku liecina viņa uzvedība un pārdomas brauciena 
laikā? 
Kādu morāli cenšas pavēstīt Andža tēvs ar savu pasaku? 
Kāda ir Tava attieksme pret to? 

23-27% Daukas 
sodīšana 

Kā Tu vērtē pieaugušo reakciju uz Daukas rīcību? 

27-40% Dauka skolā Kā Tu īsi raksturotu Daukas un skolu tajā piekoptās mācību 
metodes? 
Kā Tu uzskati, vai Dauka skolā ko vērtīgu iemācījās? 
Kā Daukas mātes un aizbildņa saruna raksturo 19.-
20.gs.vienkāršo cilvēku uzskatus par pasauli? 

40-54% Dauka un 
mācītājs, 
Daukas tālāko 
gaitu izvēle 

Nosauc 3 būtiskas lietas, ar ko mācītājs visvairāk atšķiras no 
visiem citiem pieaugušajiem, ar kuriem Daukam iznākusi 
darīšana? 
Kāpēc Daukam tomēr nepietiek ar mācītāja atbildi uz savu 
lielo jautājumu? 
Kāpēc aizbildnis nosauc Dauku par neprāti? 

54-65% Svešā skola Kāpēc daudzi (svešie puikas, kalpone, arī svešais skolotājs 
sākumā) sarunājoties ar Dauku par viņu smejas? 
Sameklē un apskati interneta attēlos, kas ir telūrijs! Vai biji 
to redzējis? Vai, tavuprāt, tas pietiekami labi ilustrē Zemes 
griešanos ap Sauli? 
Kāpēc Dauka secina, ka šī tomēr nebija “augstā skola”? 

65-84% Daukas 
attiecības ar 
mazo baronesi, 
atgriešanās 
mājās 

Kā šīs attiecības ietekmē Dauku? 
Kā šīs attiecības atspoguļo laikmetu? 
Kāpēc mājās viss viņam šķiet īpaši šaurs, pasaule šaurāka un 
zemāka? 

84-98% Dauka mācībā 
pie skrodera 

Kas liecina, ka Dauka ir ļoti apķērīgs, spējīgs mācīties? 
Kāpēc Dauka aizbēg no skrodera? 
Kādu teikumu Dauka jau atkārtoti pasaka mātei un 
aizbildnim, izpelnoties vērtējumu, ka tikpat dulls? 

98-100% Nobeigums Kur palika Dauka? 
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Sazinies ar klasesbiedru pēc savas izvēles un pārrunā izlasīto! Īsi pabeidz teikumus! 

Es apspriedu izlasīto ar … 

Apspriežoties visvairāk runājām par … 

Mēs bijām vienisprātis, ka … 

Mūsu domas atšķīrās par … 

Mēs gribētu pajautāt … 

2.daļa. 

Veic uzdevumus pēc stāsta izlasīšanas! 

Salīdzini Dauku ar Jorenu no G.Repšes stāsta “Jorens kokā kāpējs”! Kas kopīgs 

• Daukas un Jorena raksturā; 

• Daukas un Jorena dzīves apstākļos; 

• Daukas un Jorena attiecībās ar māti; 

• Daukas un Jorena pirmajā mīlestībā; 

• Daukas un Jorena attiecībās ar pasauli? 

Kas ir būtiskākās atšķirības? 

Kā, tavuprāt, klātos Daukam, ja viņam būtu iespēja laika mašīnā pārcelties uz mūsdienām? 

Kuri brīži stāstā Tevi visvairāk emocionāli iespaidoja (satrauca, pārsteidza, sadusmoja, lika 

smaidīt, izraisīja līdzpārdzīvojumu u.tml.)? 

Starp citu, stāsta autors bija arī skolotājs... Kādu atziņu, tavuprāt, autors ar šo stāstu gribēja 

paust laikā, kad sarakstīja to (1900.gadā)? 

Kādu atziņu Tu vari formulēt sev pēc šī stāsta izlasīšanas? 

Sameklē internetā un īsi pārstāsti informāciju 

• Par Andra Dzenīša un Kārļa Vērdiņa operu “Dauka”, noklausies kādu fragmentu! 

• Par animācijas filmu studiju “Dauka”. 

Apspried savas atbildes ar klasesbiedru pēc izvēles, pabeidz teikumus! 

Es apspriedu savas atbildes ar … 

Apspriežoties visvairāk runājām par … 

Mēs bijām vienisprātis, ka … 

Mūsu domas atšķīrās par … 

Mēs nončām pie secinājuma, ka… 


