
Labās prakses piemērs.

Mājas darbs.

Klase 4. klase

Stundas tēma Profesiju pasaulē
Mērķis Paplašināt ar tematu saistīto vārdu krājumu;

mācīt veidot teikumus.
SR – 
sasniedzamai
s rezultāts (-i)

skolēni zin profesiju nosaukumus, 
prot veidot teikumus

Starp-
priekšmetu 
saikne; 
attīstāmās 
caurviju 
prasmes

sociālzinības

Apraksts – 
paņēmieni, 
metodes, 
darba gaita
(ierosināšana,
apjēgšana, 
refleksija vai 
citi stundas 
plānošanas 
principi)

Metodes un paņēmieni- demonstrējums, pārrunas, spēle, vingrinājumi, 
patstāvīgais darbs.

Stundas gaita:

1.Prezentācija.
2. darbs ar darba lapu
3.Dinamiskā pauze. Spēle”Mēmais šovs”
4.darba lapa (turpinājums)
5. Mājas darba uzdošana.

Novērtēšana- uzslavas, mutisks uzmundrinājums.
 Diferen-
ciācija 
(vienam 
stundas 
elementam)

Darba lapa

Izmantotie 
resursi  Mācību grāmata-Svetlana Neilande, Juta Bernāne , Latviešu valoda 

mazākumtautību skolā 4. klase.-LVA, 2010.
Darba lapa, spēles,interaktīvā tāfele.

Pielikumi – 
darba lapas, 
citi izdales 
materiāli



Klausīšanās teksts (DB 98. uzdevums)

 Ciemats Budeskalni nav liels.  Tajā ir  četras ielas:  Ozolu, Dārza,
Lauku un Grāvja iela. Ozolu ielas 11. namā dzīvoja pensionārs Damme,
kurš agrāk strādāja par policistu. Kopš tiem laikiem Damme bija pieradis
novērot un veikt pierakstus savā piezīmju grāmatiņā, ko nerādīja citiem
ne lūgts. Lūk, trīs no daudziem ierakstiem Dammes grāmatiņā!
Ozolu  ielā  14  dzīvo  Pētersoni:  dēls  Gusts,  viņa  māte  un  vecāmāte.
Pētersones kundze ir ātrās palīdzības ārste. Tā ir ļoti cienījama ģimene,
tikai puika ir draiskulīgs, daudz izfantazierē.
Ozolu ielā 16 dzīvo Pūķa kundze. Pūķa kundze ir vientuļa pensionāre,
kādreiz bijusi aptiekāre. Vasarā pie viņas atbrauc mazbērni.
 Lauku ielā 15 dzīvo Gauži. Tēvs ar māti strādā Rīgā, jānoskaidro, par ko,
bet bērni Jēkabs un Bille vēl ir mazi. Jēkabs ir skolnieks, bet Bille iet
bērnudārzā.
 Ozolu  ielā  15  dzīvo  Eleonora  un  Alberts  Duduli.  Eleonora  ir
mājsaimniece,  bet  Albertsautomehāniķis.  Eleonora ir  skaļa  un kašķīga,
bet Alberts – nerunīgs.  Abiem nav bērnu, bet ir  liels sanbernārs vārdā
Karro.  Lauku  ielā  13  dzīvo  pensionāri  Krastiņi.  Viņi  audzē  tulpes  un
dālijas.
            
(Valdis Rūmnieks. „Ozola grāmata”)







Diferenciācija

1.Atrast attēlam atbilstošo vārdu, uzrakstīt zem attēla.

2.Knaģu spēle”Profesijas”

Skolēnam ar knaģiem ir jānorāda, kura lieta atbilst konkrētajai profesijai.



Spēle  ”Mēmais šovs”



Knaģu spēle”Profesijas”


