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Atbilstoši vidējās izglītības standartam sociālajā un pilsoniskajā jomā: 1.3., 
1.5., 1.6., 1.8., 2.8., 2.10., 2.12., 4.1., 4.2., 4.3, 4.4., 5.4., 5.6. 

Zināšanas par romu tautas dzīvi, tradīcijām, nozīmi Latvijas valstī. Prasmes 
strādāt grupās, izmantot daudzveidīgus avotus (attēlus, fotogrāfijas), 
vizualizēt, diskutēt, spēja izteikt un argumentēt empātisku attieksmi. 

Sasniedzamie rezultāti



Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga 
un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un 
brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un 
ciena mazākumtautības. 

(Satversmes Preambula)



Darbs veicams grupās, noslēgumā izpildot individuālus 
uzdevumus. 

1. uzdevums: uzzīmējiet trīs portretus 
(katru uz savas lapas)
latvieti, krievu (krievieti), romu (čigānu, čigānieti)

Darba gaita











2. uzdevums. 

Noklausīties dziesmu: https://www.youtube.com/watch?v=IpfJ-NDqt_8

https://www.youtube.com/watch?v=IpfJ-NDqt_8


Sadaliet fotogrāfiju trīs vertikālās daļās! Pēc kārtas katras divas daļas aizsedziet ar 
papīra lapu un aprakstiet, ko tur redzat!

3. uzdevums.



Aplūkojiet 19. gs. Čehijā izgatavotu pastkarti! Aprakstiet, kā tajā attēloti romi! Kāda 
ir pastkartes noskaņa, attieksme? 

4. uzdevums.



Salīdziniet divus ģimenes foto! Kas tajos redzams: vai un kā atšķiras attēlojums?

5. uzdevums.



6. uzdevums. Izskatiet fotogrāfijas un pierakstiet, kādas tautības katrs 
varētu būt? Pēc kādām pazīmēm noteicāt?

Kārlis Stepans

romu tauta

Leo Henkelis 

vācietis

Marianne

Stepane

romu tauta

Ansis Druviņš

latvietis

Lote Eberharde

romu tauta

Adele Eimane

latviete

Indriķis Beļinka

latvietis

Rebeka

Jeruhmanova

ebrejiete

Izraels

Hercbergs

ebrejs



https://www.youtube.com/watch?v=55AasOJZ
zDE

1928. gada foto. Viņš bija pirmais, kurš boksā 
pielietoja t.s. dejojošo stilu, ar ko vēlāk kļuva 
slavens pasaules čempions Kasijs Klejs 
(Muhameds Ali)

1933. gadā Trollmans, iesaukts par Rukeli, 
uzvarēja pasaules čempionu pussmagajā svarā, 
bet viņa panākumu neatzina. 1944. gadā 
bokseri nogalināja nāves nometnē Vācijā. 
Tikai 2003. gadā viņu iekļāva pasaules 
čempionu sarakstā. 

Kāpēc?

7. uzdevums. 
Johans Vilhelms Trollmans

https://www.youtube.com/watch?v=55AasOJZzDE


• Novērtējiet grupas darbu! Uzdevumu izpilde 30 
%; visu iesaistīšanās uzdevumu izpildē, attēlu 
komentēšana, viedokļu izteikšana 20 %; 
cēloņsakarību formulēšana 10 %. 

• Izvēlies vienu no fotogrāfijā redzamajām 
personām, apvelc un apraksti, ko viņš (viņa) 
varētu domāt šajā brīdī?  (attieksmes – 10 %)

• Izskaidro (definē), kā saproti jēdzienu tautība! 
(prasmes, attieksmes 10 %)

• Kādi, Tavuprāt, bija šodienas temata 
sasniedzamie rezultāti? Uzraksti tos kā 
kopsavilkumu – 1) ko jaunu uzzināji, 2) kādas 
prasmes pilnveidoji, 3) vai un kā mainījās Tava 
attieksme par tautām? 10 %

• Izsaki viedokli par Satversmes 114. pantā 
noteiktā nozīmīgumu Latvijas valstij! 
(attieksmes – 10 %)

Satversme
114. Personām, kuras pieder pie mazākumtautībām, ir tiesības 
saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.
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