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Stundas plāns
Matemātikā

1.klasei

Tēma: TEKSTA UZDEVUMI

Mērķis: Teksta uzdevumu risināšanas iemaņu praktiska pielietošana dzīvē

 Uzdevumi:
Izpratnes par teksta uzdevumiem veicināšana
Matemātisko prasmju pielietošana reālajā dzīvē
Aptaujas veikšanas prasmju nostiprināšana

Resursi: Jāizvēlas diena, kad skolas apkārtnē ir iespēja pavērot puķudobes sakopšanu, puķu stādu stādīšanu 
u.c. aktivitātes dārzā

Norise:
Skolēni vēro vai iespēju robežās piedalās stādu stādīšanā dobēs un veic aptauju, cik stādu ir 
paredzēts iestādīts, cik paredzēts iestādīt konkrētajā dobē, cik stādu atlika, u.t.t skolotājs ar 
uzvedinošiem jautājumiem palīdz sastādīt teksta uzdevumus un tos risināt. Nodarbības noslēgumā 
skolēni izdomā katrs vienu teksta uzdevumu un pieraksta to, vēlāk tos risina visi kopā.
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Stundas plāns
Matemātikā

1.klasei

Tēma: SKAITĻU SALĪDZINĀŠANA

Mērķis: Skaita noteikšana prasmju pilnveidošana reālajā dzīvē 

 Uzdevumi:
Skaitīšanas nepieciešamības aktualizēšana
Skaitļu no 1 līdz 10 nostiprināšana
Sadarbības prasmju veicināšana

Resursi: Krāsainas kartiņas ar lipeklīšiem, skaitļu rinda, tabula resultātu pierakstīšanai (skolotājam)

Norise:

Saruna par to, kā var salīdzināt lietas, “daudz un maz” jēdziena atkārtojums. 
Aktivitātes ārā - skolēni pilda izdevumus, pieliekot pie kokiem krāsainas zīmītes pēc skolotāja 
nosacījumiem - pielikt kartiņas tikai pie tiem kokiem, kas ir lielāki par skolotāju, pie tiem, kurus par 
aptvert, kuriem ir lapas, kuriem ir skujas u.t.t, tad saskaitīt lapiņas un izlemt, kuru koku ir vairāk. 
Skolēni darbojas pāros, kuri stundas laikā tiek mainīti katrā uzdevumā. 
Stundas nobeigumā rezumējums - ko iemācījāmies, kurš bija visgrūtākais, vissmieklīgākais, 
vievieglākais uzdevums. 
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Stundas plāns
Matemātikā

1.klasei

Tēma: MĒRVIENĪBAS, MĒRĪŠANA UN SKAITĻU SALĪDZINĀŠANA

Mērķis: Mērvienības “decimetrs” apguve

 Uzdevumi:

Iepazīšanās ar mērveinību “decimetrs”

Praktiskā mērīšana dabā

Skaitļu salīdzināšanas nostiprināšana

Resursi: Mērlentas, norobežojošā josla, mietiņi, kartītes ar skaitļiem

Norise:

Nodarbības sākumā skolotājs iepazīstina ar jauno mērvienību, izskaidro sakarību starp cm 
un dm. Tad skolēni mēra un norobežo laikumu dabā (pļavā), skaita dažādas augu sugas, cik 
tās ir norobežotajā laukumā. Tad salīdzina, kurā laukumā ir izdevies atrast vairāk augu sugu, 
kurā mazāk. Pēta - kāpēc tas tā varētu būt. Nobeigumā rezumējums, ko ir iemācījušies, kas 
no aktivitātēm patika un bija aizraujoši. 
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Stundas plāns
Latviešu valodā

1.klasei

Tēma: BURTU APGUVE ĀBECES PERIODĀ

Mērķis: Attiecības skaņa - burts apguve un nostiprināšana

 Uzdevumi:

Skaņas saklausīšanas vārdā nostiprināšana

Skaņas grafiskā apzīmējuma - burta - apgūšana un nostiprināšana

Sadarbības prasmju veicināšana

Resursi: Burtu kartītes ar mācāmo burtu, augu noteicējs (skolotājam)

Norise:

Skolēni kopā ar skolotāju dodas dabā un mēģina nosaukt tos augus, kurus pazīst. Tad katru 
nosaukumu izrunā skaidri un cenšas saklausīt, vai tajā ir skaņa, par kuru šodin mācās. 
Nākamajā solī skolēni sadalās pāros un apstaigā augus un ja atrod, ka auga nosaukumā ir 
meklētā skaņa, tad piestiprina pie auga burtu kartīti. Skolotājs palīdz ar augu notiecēju, ja 
rodas jautājumi par augu nosaukumiem. 
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Stundas plāns
Dabaszinībās un vizuālajā mākslā

2.klasei

Tēma: DABAS PARĀDĪBAS, TO ATAINOŠANA AR VIZUĀLĀS MĀKSLAS LĪDZEKĻIEM

Mērķis: Dabas parādību apguve, raksturīgo norišu pētīšana un atainošanas iespēju apguve

 Uzdevumi:

Lavijā sastopamo dabas norišu konstatēšana

Dabas norišu analīze

Dabas norišu novērošana un attēlošana 

Resursi: Dažādi materiāli vizuālās mākslas nodarbībām, papīrs, kartītes ar dažādām dabas norisēm 
un parādībām

Norise:

Sākumā skolēni loterijas veidā izlozē pa vienam dabas parādību aprakstam un pastāsta par 
to, mēģina kopīgi noskaidrot, kuras dabas parādības ir sastopamas Latvijā, kuras nav un 
kāpēc. Tad dodas ārā un pēta, kādas parādības ir novērojamas dabā šodien. katrs skolēns 
izvēlas vienu dabas parādību un attēlo to ar dažādiem paša izvēlētiem materiāliem, uzsverot 
šīs dabas parādības raksturīgāko pazīmi. Noslēgumā notiek darbu prezentācija un 
pašanalīze. 



Projekts “Meža skola - reģionālais
 resursu centrs mācībām brīvā dabā �	

Stundas plāns
Dabaszinības

2.klasei

Tēma: PĀRMAIŅAS DABĀ 

Mērķis: Sekmēt cēloņsakarību izpratni skolēnos, prasmes par temperatūru mērīšanu un 
salīdzināšanu

 Uzdevumi:

Pilnveidot stāstījuma veidošanas prasmi, teikumu veidošanu, savu izjūtu un attieksmes 
paušanu par tēmu

Apgūt prasmi rīkoties ar termometru, mērīt, nolasīt un pierakstīt mērījumus

Aktualizēt prasmi izmantot informāciju, atlasīt to, saskatīt sakarības

Pilnveidot matemātisku uzdevumu risināšanas prasmes izmantošanu reālos uzdevumos

Resursi: Fotoattēli ar dažādu gadalaiku attējumiem, termometri temperatūras mērīšanai, pētījuma 
anketa. Dažādi izgriezumi no avīzēm, kuros norādīta gaisa temperatūra dažādos gadalaikos. 

Norise:

Nodarbība sākas ar dabasskatu aplūkošanu un sarunu par ieraudzīto - kas kopīgs, kas 
atšķirīgs. Tad seko teikumu veidošana par attēliem pēc teikumu modeļiem. Nonāk pie 
pretstatiem attēlos - silti, auksti, gaišs, tumšs. Aktualizējas jautājums: kā ir šodien ārā? Silti vai 
auksti? Nodarbības otrajā daļā skolēni saņem avīžu izgriezumus, kuros ir norādīts datums un 
gaisa temperatūras. Uzdevums: salīdzināt gaisa temperatūras, izrēķināt, pirms cik mēnešiem 
ir iznākusi avīze un cik liela ir atšķirība gaisa tempetarūrās. Noslēgumā atgriezeniskā saite - 
kā skolēni vērtē savu paveikto, kā viņu pētnieciskajiem darbos parādās izmaiņas. 
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Stundas plāns
Vizuālā māksla

3.klasei

Tēma: DABAS MATERIĀLU IZMANTOŠANA GLEZNIECĪBĀ

Mērķis: Iepazīties ar dabas materiālu daudzveidību un izmantošanas iespējām radošajā procesā

 Uzdevumi:

Attīstīt izpratni par dabas materiālu mākslinieciskajām īpašībām un izmantošanas 
iespējām

Apgūt dabas materiālu vākšanu un sagatavošanu darbam praktiski

Izmantot iegūtos materiālus savas radošās ieceres īstenošanai

Resursi: Viss nepieciešamais plenēram, kaste vai maisiņš dabas materiālu vākšanai, viss glezniecībai

Norise:

Iepazīšanās ar dabas materiāliem dabā, stāstījuma veidošana par dabas materiālu 
izmantošanu, savas pieredzes popularizēšana. Katrs vāc tos dabas materiālus, kurus 
saberžot vai samīcot, varēs izmantot gleznošanai, apspriež krāsas, kas ir sastopamas dabā - 
koku lapas, zāle, ogas, augļi u.c. 
Radošo ideju attēlošana ar vizuālās mākslas līdzekļiem. Katrs glezno savu iezeri ar dabā 
sastopamajiem materiāliem. Sava darba analīze, prezentācija vai izstāde, kurā katrs stāsta ar 
kādiem līdzekļiem ir panākts efekts. 
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Stundas plāns
Bioloģija un Mājturība

7.klasei

Tēma: LAPAS UN LAPU VEIDI. DABAS MATERIĀLU IZMANTOŠANA ROTASLIETU DARINĀŠANĀ 

Mērķis: Iepazīšanās ar lapu veidiem, lapu izmantošanas iespēju apzināšana

 Uzdevumi:

Iemācīties lapu diferencēšanu pēc veidiem (vienkāršas, saliktas, lināras, plūksnainas, 
kārtainas u.c.)

Pilnveidot augu atpazīšanu pēc to lapām

Atrast jaunas iespējas darināt rotas no dabas materiāliem

Resursi: Koku notiecējs, darbarīki un materiāli, kas palīdz sastiprināt lapas kopā darinot rotaslietas. 
Papīrs un zīmuļi skices veidošanai, pamatne

Norise:
Skolēni savāc dažādas augu lapas. Grupē lapas pēc to pazīmēm. Skolotājs sniedz 
informāciju par katru lapu veidu. Skolēni veido skici ritaslietai, ko gatavot no lapām. 
Rotaslietas gatavošana un darbu prezentācija. 



Metodes tapušas projekta “Meža skola - reģionālais resursu centrs mācībām brīvā dabā” apmācībās “ Meža skola - 
paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā. 

Apmācību laikā pedagogi apguva valdorfpedagoģijas metodes brīvā dabā, ezeru ūdens pētīšanas metodes, gaisa 
kvalitātes notiekšanas metodes, izmantojot ķērpjus kā bioindikatorus. Tika piedzīvoti daudzii krāsiani brīži un pieredzes. 

Rīkoja biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai”:

2015.gadā dibināja 1.alternatīvo skolu Latgalē – pamatskolu “Preiļu Brīvā skola”, kura 2016.gadā ir akreditēta un kuras 
viens no stūrakmeņiem ir jēgpilna, aktīva un integrēta apmācības procesa veidošana, lielu uzsvaru liekot uz iešanu 
dabā. NordPlus projekta ietvaros 3 skolotāji 2016.gada 1.-5.februārim apmeklēja Somiju, kur vēroja, kā notiek mācību 
stundas ārā. Biedrība 2016.gada maijā dibinājusi Vides reģionālo resursu centru, kura viens no galvenajiem 
uzdevumiem ir vides un meža izglītības veicināšana, dažādošana un popularizēšana visās sabiedrības grupās.
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