
Jūnijs

1.jūnijs - Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena

7. jūnijs - dzimusi rakstniece Dagnija Zigmonte

9. jūnijs - dzimusi mūziķe, fokloriste un pedagoģe Ilga Reizniece

16. jūnijs – dzimis dzejnieks un publicists Māris Čaklais

16. jūnijs – dzimis mūziķis Gvido Linga

17. jūnijs – dzimis diriģents un mūzikas pedagogs Jānis Ērenštreits

22. jūnijs – dzimis rakstnieks, dzejnieks un novelists Ēriks Ādamsons

23. jūnijs – dzimusi dziedātāja Marija Naumova

24. jūnijs  - Jāņu diena

29. jūnijs – dzimis dziedātājs Igo (Rodrigo Fomins)

29. jūnijs – Pētera diena (saukta arī par Lapu, Pērkona jeb Zibens dienu)

30. jūnijs – dzimis dzejnieks un diplomāts Jānis Peters

Dziedam un klausāmies!

Marija Naumova

Marijas Naumovas oficiālā tīmekļvietne https://www.marijanaumova.lv/

Intervija un video no uzvaras Eirovīzijā www.la.lv

https://www.la.lv/video-marija-naumova-atceras-uzvaru-eirovizija-un-parsteidz-tas-bija-sausmigi-mes-sakam-lugti

es-lai-nekada-gadijuma-neuzvaram

Intervija tv3.lv

https://izklaide.tv3.lv/muzika/ta-negaja-ta-negaja-ka-beigas-uzvarejam-marija-naumova-par-eiroviziju-pirms-20-g

adiem/

Šķirklis Dziesma digitālajā vārdnīcā e-pupa

http://epupa.valoda.lv/dziesma/

Mūziku klausieties straumēšanas vietnēs!

Igo

Par Igo daudzveidīgo personību tīmekļvietnē http://www.akcentspersonibai.lv/igo/

Šķirklis Remix Nacionālajā enciklopēdijā https://enciklopedija.lv/skirklis/111067
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Šķirklis Lāčplēsis Nacionālajā enciklopēdijā

https://enciklopedija.lv/skirklis/111395-%E2%80%9CL%C4%81%C4%8Dpl%C4%93sis%E2%80%9D,-rokopera

Rokopera Lāčplēsis https://www.youtube.com/watch?v=VUnXeJip62Y

Rokoperas Lāčplēsis notis, audio http://www.zigmarsliepins.lv/rokopera-l257269pl275sis.html

Šķirklis Dziesma digitālajā vārdnīcā e-pupa

http://epupa.valoda.lv/dziesma/

Mūziku klausieties straumēšanas vietnēs!

Lasām!

Māris Čaklais

Oficiālās tīmekļvietnes www.mariscaklais.lv, www.mariscaklais.com

Šķirklis Māris Čaklais vortālā literatura.lv https://literatura.lv/lv/person/Maris-Caklais/871683

Māra Čaklā dzejoļu lasījumi un dziesmas plaši pieejamas youtube.com

Šķirklis Dzeja digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzeja/

Šķirklis Dzejnieks digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzejnieks/

Ēriks Ādamsons

Šķirklis Rakstnieka Erika Ādamsona (1907–1946) stāstu krājums „Smalkās kaites”, 1937 Latvijas kultūras

kanonā https://kulturaskanons.lv/archive/eriks-adamsons/

Šķirklis Ēriks Ādamsons Nacionālajā enciklopēdijā https://enciklopedija.lv/skirklis/93457-Eriks-%C4%80damsons

Šķirklis Ēriks Ādamsons virtalā literatura.lv https://literatura.lv/lv/person/Eriks-Adamsons/872166

Erika Ādamsona krājums “Smalkās kaites” Latvijas kultūras kanonā. Stāsta Nils Sakss Konstantinovs

https://www.youtube.com/watch?v=L8rnsum1clE

Audiogrāmata Gājiens ar lopiem https://www.youtube.com/watch?v=YTKHjfB-VMU

Audiogrāmata Ķirbji https://www.youtube.com/watch?v=zuv6xF8uxQ8

Audiogrāmata Lielas spodrības gaismā https://www.youtube.com/watch?v=T0BNxYAbSrg

Ejam rotaļās!

Ilga Reizniece

Ilgas Reiznieces vadītās rotaļas bērniem https://maciunmacies.valoda.lv/maci/diasporai-un-imigrantiem#0tab

Grupas Iļģi tīmekļvietne https://www.ilgi.lv/

Šķirklis Folklora digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/folklora/

Svinam Jāņus!

Šķirklis Jāņi digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/jani/
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Šķirklis Jāņuzāles vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/januzales/

Spēle Klausies un runā! http://speles.maciunmacies.lv/klausies_un_runa/html/Svetki/jani.html

Piedalāmies!

Valodas spēļu klubiņa jūnija konkurss https://maciunmacies.valoda.lv/izglitiba-diaspora/izglitojosie-pasakumi
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