
PEDAGOGS : INESE MUSATOVA SKOLA: RĪGAS 34.VIDUSSKOLA 
KLASE : 3.KLASE 



Latvijas simtgade; 

Latvijas pilsētas; 

Apsveikums. 

5  mācību stundas. 

TĒMA

LAIKS

MĒRĶIS

MĀCĪBU 
PRIEKŠMETS

Latviešu valoda, dabaszinības,

sociālās zinības. 

Izzināt Latvijas pilsētas un sveikt

Latvijas simtgades svētkos 



Stiprināt skolēnu radošo iniciatīvu un

piederības sajūtu Latvijai; 

Aktualizēt Latvijas valsts simtgades 

 svētku nozīmi; 

Palīdzēt veidot saikni starp skolas ielas  

nosaukumu un apdzīvoto vietu Latvijā. 

UZDEVUMI



SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

1. Aktualizēt Latvijas simtgades svinēšanas

nozīmīgumu  un veidus, kā radoši un daudzveidīgi

piedalīties Latvijas svētku  svinībās; 

2. Attīstīt sadarbības prasmes darbā grupās; 

3. Veicināt prasmes gūt informāciju no dažādiem

informācijas avotiem;



SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

4. Iemācīties apkopot informāciju un prezentēt to

citiem;  

5. Sacerēt novēlējumus Latvijai simtgades svētkos; 

6. Piedalīties video apsveikuma  scenārija

sacerēšanas un filmēšanas procesā.



KĀPĒC APSVEIKUMS 
VELTĪTS KANDAVAS 

PILSĒTAI 

"Rīgas 34. vidusskolas mācību

ēkas atrodas uz Kandavas un

Vircavas  ielām, tāpēc bija

interesanti uzzināt vairāk par šīm

apdzīvotajām vietām. Pats

apsveikums tapa tikai Kandavas

skolai, jo vairāk atradām

informāciju par šo pilsētu." 

KĀPĒC  TIEŠI 
VIDEO APSVEIKUMS

"Izrādījās, ka  skolēni jau

Ziemassvētkos rakstīja un

sūtīja  pa pastu  apsveikumus, 

tāpēc radās ideja veidot video

apsveikumu." 

?

?



ZINĀŠANU KONSTRUĒŠANA
“Kāda ir skolas 

 adrese?”

“Kas ir

Vircava?”

“Kas ir

Kandava?”

“No kāda vārda

ir radies ielas

nosaukums?”

Prāta
Vētra



Kā es varu uzzināt kaut

ko vairāk par Kandavu

un Vircavu?

vecāki

 internets

bibliotēka

uzziņu

literatūra

patstāvīgs

darbs mājās

darbs pāros

ar karti 

darbs radošajā

grupā



DARBS RADOŠAJĀS GRUPĀS

Uzdevumi grupai: 
Ko mēs varētu uzzināt?   

Kā mēs to varētu uzzināt?  

Kas un par ko ir atbildīgs?  

Kāda informācija ir svarīga? 

Kāda informācija tevi visvairāk

ieinteresēja?  

Kā tu vērtē savu darbu komandā? 

darbības plānošana 

informācijas iegūšana 

plānošana 

kritiskā domāšana 

personīgā attieksme     

  
refleksija 



RADOŠO GRUPU KOPDARBA PREZENTĒŠANA 

”Kandavas eksperti” “Vircavas eksperti”

Ko esam uzzinājuši par Kandavu un Vircavu?  

Kā mēs varam izmantot iegūtās zināšanas? 

IDEJA! SVEIKT KANDAVAS UN

VIRCAVAS SKOLAS LATVIJAS

SIMTGADES SVĒTKOS!



APSVEIKUMA TAPŠANA

Kā sveiksim?  

• Apsveikumu veidošana un rakstīšana 

• Sūtīt apsveikumu e-pastā 

• Veidot video apsveikumu 

Apsveikuma plāns: 

• Kas mēs esam? 

• Kāpēc gribam sveikt? 

• Novēlējumi 

youtube resursi 

skolas interneta  mājaslapa 

Iepazīšanās ar Kandavas vidusskolu: 



Meklēt

atraktīvus 

 filmēšanas

veidus

*Piemēram,  novēlam iegūt  100 punktus basketbola komandai.

APSVEIKUMA TAPŠANA
Apsveikumā

parādīt, ko 

esam uzzinājuši

par Kandavas

skolu 

Izdomāt

novēlējumus,

ietverot skaitli

100* 



SKOLĒNU ATZIŅAS

Ņikita:  "Man vislabāk
patika filmēt." 

Eva: 

"Man interesanti bija uzzināt,

ka Kandavas skolā dāvina

skolas formu no 1. klases līdz

12. klasei.Es gribētu, lai pie

mums arī tā būtu. Patika, ka

Kandavā ir interesanti pulciņi

skolā, pemēram tūrisma

pulciņš." 

Kira: "Uzzināju, ka

Kandavā ir skaists akmens

tilts. Būtu labi mums

aizbraukt ekskursijā uz

Kandavu." 



SKOLĒNU ATZIŅAS

Sofija:  

"Uzzināju, ka Vircavas

skolā kādreiz dzīvoja

hercogs! Tas ir ļoti

interesanti.." 

Anastasija: 

"Man ļoti patika piedalīties

filmēšanā. Bet nebija viegli

tas, ka vajadzēja vairākas

reizes filmēt vienu un to

pašu, nebija viegli runāt bez

kļūdām un tā, lai

nesasmietos."
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