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Izveidot spēli - krustvārdu mīklu par Jelgavu, - kuru spēlējot, iepazītos ar faktiem par mūsu 
pilsētu, iekļaujot tajā Jelgavai būtiskus objektus, personālijas un vēstures notikumus.

Darba mērķis



Izvēlētās tēmas un analogu izpēte



Brīvroku skices 



Praktiskais noslēguma darbs - mīklas saturs 
1. Kā saucās teritorijas, kas Jelgavā nosauktas Raiņa, Alunāna, Pils un citos vārdos?(Parks)
2. Kāda upe ietek Lielupē netālu no Jelgavas dzelzceļa stacijas?(Platone) 
3. Kāds ir Jelgavas agrākais nosaukums?(Mītava)
4. Kā sauca Jelgavā skolota izcila gleznotāja (1887–1975)?(vārds)(Ģederts)
5. Kāds ir Jelgavs bērnu un jauniešu centra nosaukums?(Junda) 
6. Kāds bija Jelgavas dzimušā olimpiskā medaļnieka vārds (1939–2020)?(Lūsis) 
7. Kā saucās lauksaimniecības produkts, kam par godu jelgavnieki svin svētkus augusta nogalē?(Piens)
8. Kā saucās bulvāris Jelgavā, kuru līdz 1929. gadam dēvēja par Upes ielu?(Čakstes)
9. Kā saucās tēls Raiņa lugā «Uguns un nakts», kā vārdu nes skola Jelgavā?(Spīdola)

10. Kādas Inženierbūves, ir Jelgavā nosauktas Kastaņu, Apšu, Kļavu, Ķiršu, Ošu, Ozolu un daudzos citos vārdos?(Iela)
11. Kā saucās ikgadējs skulptūru festivāls Jelgavā?(Ledus)
12. Kas bija pirmo reizi attēlots Jelgavā – 1576. gadā?(ģerbonis)
13. Kāds bija Kurzemes un Zemgales hercoga vārds 17.gs.?(Jēkabs)
14. Kā pili sāka būvēt 1737. gadā?(Rastrelli)
15. Pirmā augstskola (akademija) Latvijā?(Petrina)
16. Kāda pirmā biedrība Latvijā radās Jelgavā?(zinātņu)
17. Kas Jelgavā 1822.gadā latviešu valodā iznāk pirmo reizi?(avīze)
18. Pari kādu upi bija uzbūvēts pirmais pastāvīgais tilts  – 1701. gadā?(Lielupe)
19. Kādu baznīcu 1574.gadā sāk celt Jelgavā, tā ir viena no renesanses laika būvēm pilsētā?(Trīsvienības)
20. Par kādas guberņas galvaspilsētu Jelgava kļūst 18. gs.?(Kurzemes)



Praktiskais noslēguma darbs - mīklas uzbūve 



Praktiskais noslēguma darbs - mīklas grafiskais risinājums 



Praktiskais noslēguma darbs - tehniskais risinājums 

Spēle sastāv no melni krāsotas, plānas metāla pamatnes ar ierobežojošu rāmi un to 
aizpildošiem, telpiskiem magnetizētiem aplīšiem ar krustvārdu mīklas atbildes saturošiem 
melniem burtiem uz balta fona. Burtveidols izvēlēts īpaši biezs, lai būtu labi izlasāms.


