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Darba mērķis.
Strādājot pie nobeiguma darba, es vēlējos izdomāt spēli par pilsētu Jelgavu, kura palīdzētu apgūt pilsētas vēsturiskos notikumus un 
faktus.

Izvēlētās tēmas izpēte.
Es pētīju pilsētas fotogrāfijas un dažādus avotus par pilsētas vēsturi.



Skices.



Spēles noteikumi.

Spēles komplektā ir 30 kartiņas. 

Vienā pusē ir attēlots pilsētas Jelgavas stilizēts objekts, otrā pusē ir jautājums par 
pilsētas vēsturiskiem notikumiem. 

Spēlētāju skaits ir 2-4. Visas kartiņas sakārtotas ar attēliem augšpusē.   

Spēlētājs paņem vienu  kartiņu un nolasa jautājumu ar trīs atbildes variantiem. 
Tas, kurš uzmin pareizo atbildi, paņem kartiņu sev.

Uzvarētājs ir tas, kuram ir visvairāk pareizo atbilžu un kartiņu.



 

Uz kartiņām, izmantojot stilizācijas paņēmienus, ir attēloti :

Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāle
Pasta salas bāka
Vides objekts ‘’Laika rats 100’’

Jāņa čakstes piemineklis
Skatu tornis Jelgavas Pilssalā
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīca

Metāla skulptūra ‘’Fruktus bumbūls’’
Metāla skulptūre ‘’Tulpe’’
Tēlnieka Ģirta Burvja piemineklis ‘’Dziesmu vainags’’

Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā baznīca
Mīlestības koki Pasta salā
Jelgavas Mākslas skolas tēlniecības darbs

Šamota skulptūra Pasta salā
Grāmatu namiņš
Mītavas tilts



NOSLĒGUMA DARBS
KARTIŅAS













SPĒLES JAUTĀJUMI

• Kura  bija  pirmā  no jauna uzceltā luterāņu mūra baznīca Eiropā un lielākā baznīca Zemgalē?

     - Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīca

     - Svētās Annas luterāņu baznīca

     - Svētā Jāņa baznīca

• Nosauc cilvēka vārdu un uzvārdu, kurš tiek saukts par “latviešu teātra tēvu” un  kura vadībā darbojās teātris  Jelgavā no 
1896. līdz 1904. gadam?

   - Ādolfs Alunāns

   - Pēteris Alunāns

   - Oskars Kalpaks

• Līdz kuram gadam Jelgavas nosaukums bija Mītava?

    - Līdz 1917.gadam 

    - Līdz 1850.gadam

    - Līdz 1980.gadam



• Nosauc cilvēka vārdu un uzvārdu, kurš ir atstājis bagātu radošo mantojumu – vairāk nekā 1000 eļļas gleznu, ap 600 

akvareļu, ap 200 pasteļu un pāris tūkstošus zīmējumu, kura vārdā ir nosaukts muzejs Jelgavā?

    - Ģederts Eliass

    - Māris Briedis

    - Ādolfs Alunāns

• Nosauc pirmo augstākā tipa mācību iestādi Latvijas teritorijā, kuras autors un dibinātājs bija hercogs Pēteris (1724-1800)?

   -  “Akademia Petrina”

   - Latvijas Lauksaimniecības universitāte

   - Latvijas Mākslas akadēmija

• Kurā gadā tika  svinīgi atklāts Jelgavas –Rīgas dzelzceļš?

    - 1868.gadā

    - 2020.gadā

    - 1570.gadā



• Kurā gadā Ģederta Eliasa muzejs ieguva savu šī brīža nosaukumu?

   - 1975.gadā

   - 1875. gadā

   - 2010. gadā

• Kas ir attēlots uz Jelgavas  ģērboņa?

    - Alnis

    - Lācis

    - Vilks

•  Kā sauc pili, un, kurš ir tās arhitekts, kura atrodas uz salas starp upi  Lielupi un tās atteku Driksnu?

    - Jelgavas pils, arhitekts Frančesko Bartolomeo Rastrelli ( 1700-1771)

    - Mežotnes pils, arhitekts Džakomo Kvarengi

    - Rundāles pils, arhitekts Frančesko Bartolomeo Rastrelli ( 1700-1771)

• Kurā gadā tika dibināta Jelgava ( Mītava)?

     - 1265.gadā

     - 1995.gadā

     - 2020. gadā



• Kādi dzīvnieki dzīvo Lielupes palienes pļavā pie Jelgavas pils?

  - Savvaļas zirgi

  - Zaķi

  - Savvaaļas zebras

• Kādi starptautiski mākslinieku simpozīji notiek Jelgavā?

  -  Metāla skulptūru simpozijs, koka skulptūru simpozijs, keramikas skulptūru simpozijs,

     ledus telniecības simpozijs, smilšu skulptūru simpozijs

  - Stādu parādes simpozijs

  - Piena un maizes simpozijs

• Kurā Latvijas reģionā atrodas Jelgava?

  -  Zemgalē
  -  Vidzemē
  -  Latgalē

• Kurā gadā arhitekts Rastrelli sāka būvēt Jelgavas pili?

     - 1737.gadā

     - 2021.gadā

     - 1940.gadā



• Kā sauc vides objektu, kurā apkopoti vēsturnieku, iedzīvotāju ierosinājumi par simtgades nozīmīgākajiem notikumiem 
Jelgavā?

   - “Laika rats 100”

   - “Lietus ļautiņi”

   - “Sirdsputns”

• Kurā gadā tika atklāts Jelgavas gājēju tilts?

  -  2012.gadā
  - 1840. gadā
  - 1712.gadā

• Nosauc Latvijas poproka grupu, kura tika izveidota 1989.gadā Jelgavā?

    - “Prāta Vētra” vai “Brainstorm”

    - “Klaidonis”

    - “Pērkons”

•  



• Kā sauc augstskolu Jelgavā , kurā var iegūt augstāko izglītību lauksaimniecības zinātnēs?

      - Latvijas Lauksaimniecības universitāte

      - Latvijas Mākslas akadēmija

      - Jelgavas Mūzikas vidusskola

• Kura  latviešu teātra darbinieka vārdā ir nosaukts viens no Jelgavas muzejiem? 

    - Ādolfa Alunāna muzejs

    - Ģederta Eliasa muzejs

    - Aspazijas muzejs

• Kāda  mākslinieka vārdā ir nosaukts Jelgavas Vēstures un mākslas  muzejs? 

     - Ģederta Eliasa vārdā
     - Jāņa Čakstes vārdā
     - Renāra Kaupera vārdā

• Kurā gadā tika dibināta Jelgava ( Mītava)?

     - 1265.gadā
     - 1945. gadā
     - 1865. gadā

• 11265)



• Kuram Latvijas prezidentam  veltīts piemineklis  atrodas Jelgavā?

    - Jānim Čakstem

    - Kārlim Ulmanim

    - Albertam Kviesim

• Kurā  gadā un kādā Latvijas pilsētā notika pirmā publiskā gaisa balona pacelšanās Latvijas vēsturē?

   - Jelgavā, 1785.gadā

   - Rīgā, 1580.gadā

   - Bauskā, 1985.gadā

• Nosauc pirmo avīzi latviešu valodā, kuras idejas autors bija Lestenes mācītājs Kārlis Fridrihs Vatsons (1777.-1826.)?

   - “Latviešu Avīze”

   - “Zemgales Ziņas”

   - “Diena”

• Kā sauc leģendāro šķēpmetēju, kura vārdā ir nosaukts Zemgales Olimpiskais  centrs?

  - Jānis Lūsis

  - Andris Bērziņš

  - Jānis Šmediņš



• Kura ir vislielākā Zemgales upe , kura ir 119 km gara?

    - Lielupe

    -  Gauja

    - Iecava

• Nosauc biedrību, kurā darbojās dažādu paaudžu gleznotāji, grafiķi, fotogrāfi, lietišķās mākslas meistari – keramiķi, 

tekstilnieki, stikla mākslinieki, ādas apdares meistari, dizaineri, mākslas zinātnieki? Tās dibinātājs 1970.g. ir Guntis 

Strupulis?

   - Jelgavas Mākslinieku biedrība

   - Latvijas Pludmales voleibola biedrība

   - Dārzkopju biedrība

• Nosauc tēlnieka vārdu, Jelgavas pieminekļa  “Lāčplēsis un Melnais bruņineks” autoru?

   - Kārlis Jansons

   - Teodors Zaļkalns

   - Ojārs Feldbergs



• Kādi  pirmie un vienīgie svētki ārpus Rīgas notika Jelgavā 1895.gadā, kur pirmo reizi kopkora izpildījumā skanēja Latvijas 
himna "Dievs, svētī Baltiju (Latviju)"?

    - 4. Vispārējie dziesmu svētki

    - 1.Olimpiskās spēles

    -  Jelgavas Pilsētas svētki

• Kā sauc Anas Ioanovnas favoritu, kuram bija uzcelts monuments uz Jelgavas tilta?
      -Erns Johans Birons.

      -Konrands fon Manderns

      -Andrejs Jansons

• Kā sauc leģendāro šķēpmetēju, kura vārdā ir nosaukts Zemgales Olimpiskais  centrs?
      - Jānis Lūsis

      - Andris Bērziņš

      - Jānis Šmediņš



Secinājumi

Man ļoti patika strādāt, izmantojot savas dzimtās pilsētas Jelgavas vēstures faktus. Es uzzināju 
daudz ko jauna, pētot muzeju mājas lapas un dažādus avotus par pilsētu.

Izmantotie avoti.

https://www.jelgava.lv/

https://www.jelgavaspils.lv/lv

https://www.latvia.travel

https://lv.wikipedia.org/wiki/Jelgava

https://www.jelgava.lv/
https://www.jelgavaspils.lv/lv
https://www.latvia.travel/
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jelgava

