Idejas autore: Ieva Āne-Miķelsone, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola
Darbs paredzēts: 5.-12. klasei.
Darba nosaukums: “Izveido stāsta spriedzes līkni, lasot J.Poruka stāstu ‘’Kauja pie Knipskas’’!”
Izmanto diagrammas ģenerēšanas rīku https://www.rapidtables.com/tools/line-graph.html un veic uzdevumu!
Izveido stāsta spriedzes līkni (‘’stāsta kardiogrammu’’), lasot J.Poruka stāstu ‘’Kauja pie Knipskas’’!
Darba gaita.
Izmanto doto stāsta notikumu plānu (vai izveido pats savu notikumu plānu):
1.
Pēteris Buņģis ēd un runājas ar māti
2.
Buņģis nedod Cibiņam no sava ēdiena un neklausa māti
3.
Buņģīs lielās ar nazi
4.
Buņģis ar draugiem pīpē
5.
Buņģis lūdz Cibiņam pateikt priekšā stundā
6.
Cibiņa pārdomas stundā
7.
Brīdis pie kartes pusdienu starpbrīdī
8.
Stāsts par dauzīšanos un dvieļu kaujām naktīs
9.
Sniega kauja ir sākusies
10.
Cibiņa pārdomas sniega kaujas sākumā
11.
Cibiņa un Buņģa divkauja, “turki” uzbrukumā
12.
Cibiņa šaubas
13.
Buņģis piekauj Cibiņu
14.
Sniega kauja beigusies, Sapuliņš noslauka degunu
15.
Cibiņš dodas un ierodas pie galdnieka
16.
Cibiņš aizmieg
17.
Cibiņa sapnis
18.
Cibiņš atgriežas skolā
19.
Cibiņa domas par ēdienu un Buņģa lādes saturu
20.
Cibiņš atver Buņģa lādi
21.
Buņģis ieskrien maizes kambarī
22.
Ienāk skolotājs
23.
Cibiņš skolotāja istabā
24.
Cibiņa pārdomas pēc sarunas ar skolotāju
25.
Cibiņš dodas mājās un beigas
Novērtē emocionālo un notikumu spriedzi, kas jūtama katrā no šiem stāsta brīžiem, ar skaitlisku vērtību un izveido
savu spriedzes līkni! Spriedze var būt kā notikumos, tā arī galvenā varoņa domās, pārdzīvojumā.
Seko šim paraugam, veidojot savu diagrammu!
Pie ‘’Graph title’’ uzraksti diagrammas nosaukumu;
Pie ‘’Horizontal label’’ uzraksti ‘’Stāsta notikumi’’;
Pie ‘’Vertical label’’ ieraksti ‘’Spriedzes pakāpe’’;
Pie ‘’Horiz. data types’’ atstāj ‘’Data labels’’;
Pie ‘’Data labels’’ ieraksti katru notikumu (kopā 25). Ievēro rakstīšanas paraugu – ‘’Notikums_1’’, atstarpe,
‘’Notikums_2’’, atstarpe utt.;
Pie ‘’Number of lines’’ ieklikšķini ‘’1 line’’;
Tad pa kreisi lodziņā dotajai krāsai pieraksti klāt ‘’Spriedze’’;
Tur, kur doti cipari, ieraksti, uz cik Tu vērtē spriedzi katrā stāsta posmā – 0 kā mazāko, 500 kā lielāko (vari rakstīt 250,
150, utt.);
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Tu vari salīdzināt iegūto “stāsta kardiogrammu” ar skolasbiedru radītajām.
Salīdzini iegūto spriedzes līkni ar to, ko zini par sižeta kompozīciju – ekspozīciju, sarežģījumu, kāpinājumu,
kulmināciju un atrisinājumu! Pastāsti par saviem secinājumiem!

Paveikta darba piemērs

