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Metodiskā darba mērķis:

Vidusskolas audzēkņiem ir jāprot diskutēt un pamatot savu viedokli par problēmām

vai jautājumiem, kas apskatīti  dažādos darbos. Lai  sasniegtu kompetences pieeju

augstākajā līmenī,  studentiem ir  jālasa un jāsaprot  oriģinālliteratūras  darbi.  Esmu

izvēlējusies Airisas Merdokas romāna Smilšu pils (The Sandcastle) fragamentu.

Kā sasniegt mērķi:

Studentiem  jābūt  motivētiem  lasīt  daiļliteratūru:  stāstus  un  romānus.  Viņiem

jāapzinās oriģinālliteratūras vērtība, lai iepazītu kultūras daudzveidību.

Pusaudža vecuma studenti vairāk vēlas skatīties filmas nekā lasīt grāmatas, tāpēc es

sāku ar filmas Iris epizodēm, kas ir par autoru Airisu Murdoku.

Stundu plāni:

•   Filmas  Iris(2001gads)  demonstrēšana.  Galvenajās  lomās:  Judi  Dench,  Kate

Winslet.  Režisors:  Richard  Eyre.  (Epizode  ne  ilgāk  kā  15  minūtes).Filma  sniedz

informāciju par rakstnieces dzīvi un literārajiem darbiem.

 Lasa  stāsta  fragamentu.Grupas  darbs,  lai  atrastu  atbildes  uz  uzdotajiem

jautājumiem. Galveno varoņu piemītošo īpašību saskatīsana un pamatošana.

 Lomu spēle ar uzdevumu, lai parādītu atbilstošu raksturu. Iesaistīta visa klase,

lai uzminētu, kurš ir kurš.

 Noskatās filmas epizodi par Airisu Mērdoku, un atbild uz jautājumiem Ja  filma

nesniedz atbildi, tad meklē informāciju internetā.

Kas ir Airisa Mērdoka?
sagaidāmā atbilde:

rakstniece: filozofe

Interesanti fakti no rakstnieces 

dzīves.

sagaidāmā atbilde:

Studējusi filozofiju Oksfordā 

Jaunībā pievērsusies komunisma idejām. 
Komunistiskās partijas biedre.

Literārā karjera.
sagaidāmā atbilde:

galveno darbu uzskaitījums: piem.:romāns 
Vienradzis.
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Smilšu pils (romāns; 1957)

Epizode no romāna, kura sniedz atsauci uz visa darba nosaukumu.

Galvenie varoņi:

1.uzdevums:

Izlasīt  fragamentu no romāna Smilšu pils

Pabeigt teikumus:

1) Teksts ir par........................... .

2) Felicita un Dons ir........................................... .

3) Bills un Nana nevar vienoties par.......................

4) Bills un Nana ir nolēmuši apspriest Felicitas ....................... .

5) Felicita grib turpināt karjeru kā .................... .

6) Bills grib pārliecināt Donu par....................... .

2. uzdevums:

Kurš  no  galvenajiem  varoņiem:  Bils;  Nana;  Felicita  vai  Dons,  iespējams,  teica

iepriekš sniegto citātu. Norādiet iemeslus.

3.uzdevums:

Izvēlieties  divus  galvenos varoņus un raksturojiet  tos.  Kādas personības iezīmes

viņiem piemīt?
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“Kad es mēģināju izveidot smilšu pili, smiltis vienkārši aizbēga starp pirkstiem. 

Tās bija pārāk sausas, lai turētos kopā. Un pat tad, kad es to apleju ar jūras 

ūdeni, saule to uzreiz izžāvēja. "



Rakstura iezīmes:

Aizpildi tabulu:

Bills

Rakstura iezīme

Par to liecina:

Rakstura iezīmes:

Par to liecina:

Felicita/vai

Nana

Rakstura iezīmes:

Kas par to liecina:

Rakstura iezīmes:

Par to liecina:
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Noteikts Neizlēmīgs Neuzticīgs

Godkārīgs Nenoteikts Vieglprātīgs



Lomu-spēle

Lomu  spēlē  jāatklāj  galveno  varoņu  īpašības.  Jums  jāizvēlas  piemērota  dzīves

situācija. Dalībnieki ir Bils; Nana; Felicita vai Dons.

Jums jāizmanto daži citāti no dotā teksta. Darbības vieta var tikt izdomāta.

Ieteicamie citāti:

Bills:   

Nana: 

Klases biedru atsauksme/pārskats par lomu spēli:

Darbība notiek………………

Lomas spēles galvenā doma/lomas spēle parāda………………….. .

ila rakstura īpašības…………….. .

Nanas rakstura īpašības…………………….. .

Felicitas rakstura īpašības ………………… .
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”Es vēlos, lai viņa būtu
interesanta sieviete un
lai viņas sekretāre būtu

kāda cita persona”

„Tu dzīvo
sapņu

pasaulē.”
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