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Darba lapa 

Literatūras žanri 

 

1. Katrā jautājumā apvelc pareizo atbildi! 

1. Apvelc tā daiļdarba nosaukumu, kurš pieder pie liroepikas! 

• Zvaigžņu lietus 

• Mūžības skartie 

• Mērnieku laiki 

2. Apvelc tā daiļdarba nosaukumu, kurš pieder pie lirikas! 

• Tālas noskaņas zilā vakarā 

• Indrāni 

• Salna pavasarī 

3. Apvelc tā daiļdarba nosaukumu, kurš pieder pie drāmas! 

• Kauja pie Knipskas 

• Aka 

• Skroderdienas Silmačos 

4. Apvelc tā daiļdarba nosaukumu, kurš pieder pie epikas! 

• Kā es braucu ziemeļmeitas lūkoties 

• Elpa 

• Salgales Mada loms 

 

2. Ieraksti teikumos trūkstošos vārdus! 

1. Poēma ir _____________ darbs ar lirisku vai liroepisku sižetu par liktenīgu cīņu _____________ vai 

______________dzīvē. Galvenā tematika ir bruņinieku dzīve, cīņas. 

2. __________________________ ir neliela apjoma prozas darbs, kam pamatā ir fantastisks raksturs. Tajā 

darbojas izdomātas būtnes, un cilvēkiem piedēvētas pārdabiskas spējas. 

3. Epifānija ir neliela apjoma prozas darbs, kas ir emocionāli bagāts. Radies kā _____________________ 

par kādu parādību vai notikumu. 

4. _____________________ ir dramaturģijas veids, kur atainoti komiski tēli komiskās situācijās. 
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5. Novelē attēlots _______________ notikums, kas strauji risinās, darbības norisē ir kulminācija, 

pavērsieni un ___________________. Novelē parasti attēlo tādu notikumu, 

______________________________. 

6. Dzejas pamatā ir autora pārdzīvojums, iekšējās pasaules izpausme. Dzejā ir daudz 

___________________________________. 

7. ______________________ ir neliels, mākslinieciski kritisks sacerējums, kurā ir emocionāls 

piesātinājums. Atklājas autora filozofiskās un teorētiskās pārdomas par kādu 

___________________________________________________ problēmu. 

3. Pamato, ka Rūdolfa Blaumaņa darbs “Nāves ēnā” ir novele! Aizpildi tabulu! 

Noveles pazīme Fragments noveles sižetā, kas apstiprina pazīmi 

1.  

2.  

3.  

 

4. Pamato, ka Regīnas Ezeras grāmatā “Cilvēkam vajag suni” ietvertais darbs “Gripa” ir stāsts! Aizpildi 

tabulu! 

Stāsta pazīme Fragments stāsta sižetā, kas apstiprina pazīmi 

1.  

2.  

3.  

 

5. Salīdzini stāstu un noveli! Aizpildi tabulu! Vidējā tabulas ailē raksti to, kas abiem žanriem kopīgs! 

Stāsts Kopīgais Novele 

   

 


