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LABAIS DARBS
Projekts: nemateriālā kultūras mantojuma būtības un
nozīmīguma izpratne

Projekta mērķis: klases skolēnu nacionālās piederības un
identitātes apzināšanās un stiprināšana Latvijas valsts 100-
gades pasākumu ietvaros.

Projekta uzdevumi:

1) radīt skolēniem izpratni par valsts iedzīvotāju saiedrisko
vienotību kā tautai, neskatoties uz ģeogrāfisko
izcelsmes- vai dzīves- vietu.

2) veidot izpratni par kultūras mantojuma artefaktiem -
tautas tērpiem, un gūt nelielu ieskatu un pieredzi
pašiem tautas tērpus darinot.



LABAIS DARBS
Nemateriālais kultūras mantojums ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots.
Tas ietver sevī paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī
ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas, grupas
un dažos gadījumos — atsevišķi indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Šo
nemateriālo kultūras mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē, kopienas un grupas
nemitīgi rada no jauna atkarībā no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu vēsturi,
un tas veido viņās identitātes un pēctecības izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras
daudzveidību un cilvēka radošo darbību.

2016.gada 1.decembrī stājās spēkā Nemateriālā kultūras mantojuma likums.

Avots: http://www.lnkc.gov.lv/nozares/nematerialais-kulturas-mantojums/



LABAIS DARBS
Lai radītu skolēniem izpratni par valsts
iedzīvotāju sabiedrisko vienotību kā
tautai, neskatoties uz ģeogrāfisko
izcelsmes- vai dzīves- vietu, tika veidota
Latvijas karte, kurā klases skolēni
atzīmēja tās Latvijas pilsētas, ciemus un
apdzīvotās vietas, no kurām ir nākuši viņu
vecāki. Šīs vietas ar dzijas dzīpariem tika
savienotas ar pašreizējo skolēnu
dzīvesvietu – Mārupi, tādējādi simbolisko
parādot, kā visi Latvijas iedzīvotāji ir
vienoti un saistīti kā Latvijas tauta,
neatkarīgi no to izcelsmes vai pašreizējās
dzīves vietas,



LABAIS DARBS
Lai veidotu izpratni par kultūras mantojuma artefaktiem
- tautas tērpiem, skolēni iepazinās ar tautas tērpu
elementiem, un viņiem bija iespēja pašiem gūtu nelielu
ieskatu un pieredzi tautas tērpus darinot.



LABAIS DARBS
Secinājumi:

Projekts «Sporto visa klase!» ir orientēts uz pašu skolēnu
veselīgo dzīvesveidu un sportiskumu. Tas veido skolēnos
ieradumu būt kustīgiem un sportiskiem, tādējādi liekot
pamatus veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, kuru bērni – kā
vēstneši - tālāk nodod un popularizē savās ģimenēs un
draugu lokā.

Līdzīgi arī 4.c realizētais labais darbs, par Latvijas tautas
nemateriālā kultūras mantojuma būtības un nozīmīguma
izpratni, palīdz bērniem identificēties ar Latvijas tautu kā
ģeogrāfiski Latvijas teritorijā dzīvojošu sabiedrību, kā arī,
izprast un nostiprināt savu piederību Latvijas kultūras
tradīcijām un mantojumam.


