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Eposs “Lāčplēsis”     1.-2.dziedājums 

 

Pildi darba lapu, pa posmiem lasot eposa tekstu! Darba lapas izpildīšana palīdzēs 

Tev labāk saprast eposā notiekošo un vēlāk formulēt savu viedokli par stāsta 

varoņiem un notikumiem. 

 

1.dziedājums 

 

Kur norisinās 1.dziedājuma darbība? 

Kādas pretrunas ar apgūto par  latviešu mitoloģiju Tu saskatīji (nosauc vismaz 3 

būtiskas pretrunas)? 

Pabeidz citātu: „Ticības nesējiem šeitan nolūki citādi priekšā, tie gribēs…” ! 

Izskaidro šī citāta domu saviem vārdiem! 

Ar kādu vēsti ierodas Staburadze? 

Kāpēc Staburadze vēlas paturēt jaunekli pilī (2 iemesli)? 

Ko atbild Pērkons? 

Ar kādu jautājumu beidzas 1.dziedājums? 

 

 

2.dziedājums. 

 

Ar kāda atgadījuma aprakstu sākas 2.dziedājums? 

Ko mēs uzzinām par Lāčplēša izcelsmi, vecākiem, audžu tēvu? 

Pabeidz pareģojumu: „Nesēro daudzi, slavenais tautiets: pēc gadu simteņiem…” 

Vai šis pareģojums piepildījās Pumpura dzīves laikā, vai ir piepildījies mūsdienās? 

Kāpēc Lāčplēsim jādodas uz Burtnieku pili? 

Formulē saviem vārdiem 3, Tavuprāt, būtiskākās pamācības, ko Lielvārds dod 

Lāčplēsim pirms došanās ceļā! 

Kura ir spilgtākā, visvairāk izceltā detaļa Spīdalas portretā? 

Kas jau dziedājuma sākumā liek nojaust viņas saistību ar tumsas spēkiem? 

Kurš mitoloģisks tēls pieminēts epizodē Aizkrauklē dziedājuma sākumā? Vai/cik lielā 

mērā tā apraksts atbilst latviešu mitoloģijai? 

Kādas romantisma iezīmes saskatāmas Aizkraukles pils aprakstā? 

Kādas emocijas pamudina Lāčplēsi aizkavēties Aizkraukles pilī? 

Ar kādu transporta līdzekli Lāčplēsis nokļūst Velna bedrē? 

Dziedājuma sākuma daļā izmantota teika par…. 

Īsumā atstāsti saviem vārdiem raganu izdarības Velna bedrē līdz Kangara ievešanai! 

Kāpēc, ieraugot Kangaru, Lāčplēsis ir tik pārsteigts? 

Ko zvēr Kangars? 

Kādu pierādījumu par savu uzturēšanos Velna bedrē paņem līdzi Lāčplēsis? 

Kā izmainās Spīdalas jūtas, uzzinot, ka Lāčplēsis bijis raganu izdarību liecinieks 

(vislabāk atbildēt ar citātu)? 

Kas ir Staburadzes meitiņas? 

Ko (cilvēku) Lāčplēsis pirmo ierauga, pamodies Staburadzes pilī? 

No Staburadzes pils Lāčplēsis paņem līdzi 2 priekšmetus. Nosauc katru no tiem, kā 

arī a) kas to iedeva, b)kāda tam varētu būt nozīme Lāčplēša turpmākajās gaitās? 

Kādu varoņdarbu Lāčplēsis paveic atceļā uz Aizkraukli un ar ko iepazīstas? 

Ko solās Spīdala, pavadot Lāčplēsi? 


