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Mācīšanās un praktiska darbošanās ārpus mācību klases ir svarīga, lai attīstītu 

izglītojamo aktīvu līdzdalību, rosinātu vēlmi izzināt dabu un attīstītu spēju spriest. 

Lai nodrošinātu tādu mācību procesu, kas ir kvalitatīvs, iekļaujošs un atbilstošs 

ikviena vajadzībām, būtiski ir izmantot āra klases vai vadīt mācību stundas ārpus 

ierastajām telpām, izmantot dabas piedāvātās iespējas un vietējo iedzīvotāju radītās 

vērtības ikdienas mācīšanās procesā. Došanās ārpus telpām mācīšanās procesā 

veicina sadarbību un savstarpēju izpratni. Āra nodarbībās tiek attīstīta kritiskā 

domāšana, analizēšanas prasmes,  iegūta praktiska pieredze , kā arī apgūtas prasmes 

lietot zinātniski pētnieciskās iekārtas, uzlabotas sadarbības prasmes problēmu 

situācijās un radīts atklājuma prieks.  

Iekļaujošajā izglītībā āra nodarbībām ir būtiska nozīme, jo tiek nodrošinātas 

atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot ikviena izglītojamā 

līdzdalības iespējas mācību procesā. 

 Mūsu mērķis ir dalīties ar pieredzi āra nodarbību organizēšanā un rosināt skolotājus 

veidot mācību stundas tiešā saskarē ar vidi, demonstrējot zināšanu pielietojamību un 

saistību ar reālo dzīvi. 

Metodiskais materiāls paredzēts pamatskolas skolotājiem un visiem interesentiem, 

kas vēlas darboties ārpus telpām. 

Apkopojot āra nodarbību aprakstus, esam ievērojuši vienotu noformējumu. 

Metodiskajā materiālā ir apkopotas astoņas āra nodarbības pamatskolas klasēm (5.-

9.klase) dažādos mācību priekšmetos: latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, 

ķīmijā, un Latvijas vēsturē. 

Metodisko materiālu apkopoja izglītības metodiķe Rūta Kozlova. 
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Āra nodarbības  
 

N.p.k. Vārds, uzvārds Mācību 

priekšmets 

Tēma Klase 

1. Freimane 

Natālija  

Vecuma-Veco 

Ligita 

 

Latviešu 

valoda 

Vārdnīcu veidi un vārdu 

nozīmes skaidrojums 

Senvārdu vārdnīcā 

5. 

2. Gulbe Guntra Matemātika 

 

Garuma un laukuma 

mērvienības 

5. 

3. Gulbe Guntra  Matemātika 

 

Trijstūru līdzība 9. 

4. Otikovs Jānis   Latvijas 

vēsture 

Latvijas valsts pastāvēšanas 

100 gadi. Izstāde” Latvijas 

gadsimts” 

9. 

5. Vērdiņa Anita Ķīmija 

 

Ūdens kvalitātes noteikšana 8. 

6. Vērdiņa Anita 

 

Ķīmija 

 

Skolas teritorijas augšņu 

īpašības 

9. 

7.  

Galsone Gunta  

 

Angļu 

valoda 

Pavasaris 5. 

8. Kokina Jautrīte  

 

Matemātika 

(58 

programma) 

 

Daļas 8.-

9. 
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Āra nodarbības apraksts 

Mācību priekšmets Latviešu valoda 

Skolotājs  

Klase 5. klase 

Skolēnu skaits 

nodarbībā 

 

Datums  

Nodarbības vieta  

Tēma Vārdnīcu veidi un vārda nozīmes skaidrojums Senvārdu 

vārdnīcā 

Mērķis  Gūt priekšstatu par vārdnīcu veidiem, apgūt prasmi strādāt ar 

vārdnīcu, lai atrastu tajā nepieciešamo informāciju, attīstīt 

sadarbības prasmes, strādājot pāros. 

Sagatavošanās  skolēni iepriekšējā stundā jau iepazīstas ar vārdnīcu tipiem 

(valodu vārdnīcas un enciklopēdijas) 

 skolēni individuāli vingrinās atrast atsevišķu vārdu  

nozīmes skaidrojumu kopētajās darba lapās( darba lapas 

no svešvārdu vārdnīcas un latviešu valodas vārdnīcas, 

sinonīmu vārdnīcas)  

Darba grupa Pāru darbs 

Nodarbības norise Skolēni tiek iepazīstināti ar mērķi, sasniedzamo rezultātu un 

vērtēšanas kritērijiem(1 min.) 

Skolēni klausās bibliotekāres stāstījumu, apskata visas bibliotēkā 

pieejamās vārdnīcas un enciklopēdijas (8 min)  

Skolēni ielīmē likumu kladēs sagatavoto informatīvo materiālu 

ar vārdnīcu nosaukumiem(1 min.) 

Skolēni sadalās pāros, saņem darba lapas un Senvārdu vārdnīcas 

(Ruperte I. Senvārdu vārdnīca.- Rīga: Zvaigzne ABC,2012.-
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127.lpp.), meklē tajās norādīto senvārdu(22 vārdi) nozīmi un 

ieraksta nozīmes skaidrojumu darba lapā(20 min.) 

Skolēni atbild uz 5 jautājumiem, kas saistīti ar attieksmes 

izteikšanu pret konkrēto uzdevumu.(5 min.) 

Skolēni novērtē savu darbu atbilstoši izstrādātajiem 

kritērijiem(5 min) 

Laiks nodarbībai 40 minūtes 

Darba piederumi Likumu klades, pildspalvas, darba lapas, Senvārdu vārdnīcas 

Grūtības Nebija nekādu īpašu grūtību. Skolēni nepaspēja sameklēt visu 

vārdu nozīmes, bet lielāko daļu darba paveica. Daži neprata 

savu darbu novērtēt atbilstoši kritērijiem. 

Vērtēšanas kritēriji     

Darba lapas  

Foto  

Prezentācijas  
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Darba lapa  

Meklējamais vārds                       Vārda nozīmes skaidrojums 

ambīlītis 

  

 

 

aube 

 

 

 

aulis 

   

 

 

bāliņš 

 

 

 

bērs 

 

 

 

burtkoks, birka 

 

 

 

dagls 

 

 

 

dālderis 

 

 

 

deglains 

 

 

 

dēt 

 

 

 

dore 

 

 

 

dūkans 

 

 

 

duls 

 

 

 

dzedzieda 

 

 

 

džindžala  
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gārša 

 

 

 

krāģis 

 

kudlains 

 

 

 

ķesele 

 

 

 

ķipis 

 

 

 

lierēt 

 

 

 

loss 

 

 

 

 

1. Kurā vārdnīcā tu atradi minēto vārdu skaidrojumu? 

____________________________________________________________________ 

2. Kas ir šīs vārdnīcas autore? 

____________________________________________________________________ 

3. Apvelc tos senvārdus, kurus tu vēlētos iemācīties un lietot ikdienā! 

 

4. Vai tu vēlētos arī nākamajā stundā strādāt ar šo vārdnīcu un noskaidrot citu 

senvārdu nozīmi? 

_____________________________________________________________________ 

5. Kas tev vislabāk patika šajā stundā? Iekrāso aplīti pretī atbildei! 

o klausīties bibliotekāres stāstījumā 

o strādāt pārī 

o meklēt vārdu nozīmi 

o pierakstīt vecvārda nozīmi darba lapā 

o iespēja uzzināt senvārda nozīmi, lai to atcerētos un turpmāk lietotu 
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Vērtēšanas kritēriji 

1. Prasme klausīties stāstījumu un pierakstīt informāciju – 5 punkti 

2. Prasme atbildēt uz jautājumiem -  3 punkti(3.,4.,5. jautājums) 

3. Prasme strādāt pārī – 4 punkti (vienojas par to, kurus vārdus meklēs un 

kurus pierakstīs, kopīgi uzraksta atbildi uz 1.,2. jautājumu) 

4. Prasme atrast vārda skaidrojumu – 11 punkti 

5. Prasme glīti un saprotami pierakstīt vārda skaidrojumu – 11 punkti 

6.  

Kopvērtējumā 34 punkti 

 

 

 

 

 

 

 

Vērtēšanas 

kritērijs 

1. skolēns 2. skolēns Skolotāja Bibliotekāre 

Skolēnu vārdi     

1. (5punkti) 

 

    

2. (3 punkti) 

 

    

3. (4 punkti) 

 

    

4. (11 

punkti) 

 

    

5. (11 

punkti) 

 

    

Kopā      (34 

punkti) 
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Āra nodarbības apraksts 

 

Mācību priekšmets Matemātika 

Skolotājs  

Klase 5.klase 

Skolēnu skaits 

nodarbībā 

 

Datums  

Nodarbības vieta Skolas sporta laukums 

Tēma Garuma un laukuma mērvienības 

Mērķis  Pilnveidot individuālās un sociālās komunikācijas prasmes, 

mācoties uzskatāmi novērtēt attālumu un laukumu. 

Sagatavošanās Klasē mācoties par šo tēmu, mācamies mērīt ar mērlenti. 

Darba grupa  

Nodarbības norise Skolēnu grupas secīgi izpilda uzdevumus. 

Pēc katra uzdevuma skolotāja kopā ar bērniem novērtē 

precizitāti un ieliek punktus par paveikto. 

Stundas beigās tiek novērtēts skolēnu darbs ballēs. 

Otrā stundā skolēni izvērtē: kas izdevās, kas neizdevās, kas 

patika, kas nepatika.  

Laiks nodarbībai Mācību stunda 

Darba piederumi Darba lapas, pildspalva, mērlentes, asfalta krīts, norobežojoša 

lente, kociņi 

Grūtības Labi, ka ir tikai trīs grupas. Pietiek laiks katru grupu uzreiz 

novērtēt.  

Vērtēšanas kritēriji   1.uzd.(3p);  2.uzd.(3p);  3.uzd.;  4.uzd.(3p); 5.uzd.(4p);  

6uzd.(3p); 7.uzd.(4p); 

Darba lapas  

Foto  
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5.klase – āra nodarbība.          (Vārds, uzvārds)         

....................................... 

Garums, platums, laukums.          

........................................................ 

 

1.uzdevums – uzvelc ar krītu 1 metru garu nogriezni (pēc acumēra) – 3.p 

 

2.uzdevums – pēc acumēra atlikt 10 m - 3.p 

 

3. uzdevums – 3 reizes noskaitīt cik soļu ieiet 10 metros. 

 

4.uzdevums – ar krītu uzzīmēt 1m2 - 3.p  

 

5.uzdevums – ar soļiem atmērīt 1 āru lielu laukumu (norobežot ar kociņiem un 

lentu) - 4.p   

 

6.uzdevums – ar mērlenti izmēri basketbola laukuma malas un pieraksti iegūtos 

rezultātus. 

   

                                                                                                                                                      

3.p     

 

 

 

7.uzdevums   - aprēķini basketbola 

laukuma perimetru un laukumu -  4.p     
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Perimetrs   

................................................................................................................................      

Laukums  

.................................................................................................................................. 
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Āra nodarbības apraksts 

Mācību priekšmets Matemātika 

Skolotājs  

Klase 9.klase 

Skolēnu skaits 

nodarbībā 

 

Datums  

Nodarbības vieta Skolas pagalms 

Tēma Trijstūru līdzība 

Mērķis  Demonstrēt trijstūru līdzības pielietojamību koka augstuma 

noteikšanā. 

Sagatavošanās Stundā noskatāmies prezentāciju par koka augstuma noteikšanu 

,izmantojot 9 dažādas metodes 

Darba grupa 2 skolēni grupā 

Nodarbības norise Katrai grupai tiek norādīts koks, kuram jānosaka augstums ar 3 

dažādām metodēm. 

Mājās jāapkopo dati un jāizrēķina koka augstums, pamatojot to ar 

trijstūru līdzību. 

Jānoformē darbs un jāuzraksta secinājumi. 

Laiks nodarbībai Mācību stunda 

Darba piederumi Mērlente, spogulis, kociņš, mobilais telefons, pildspalva un lapa. 

Grūtības 9.klases skolēnu attieksme pret uzdoto uzdevumu. 

Vērtēšanas kritēriji  Mērīšanas precizitāte – 3p 

Katras metodes izstrāde un pierādījums – par katru 6p 

Secinājumi – 3p 

Noformējums – 2p 

Foto  
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Āra nodarbības apraksts 

Mācību priekšmets Latvija vēsture 

Skolotājs  

Klase 9.klase 

Skolēnu skaits 

nodarbībā 

 

Datums  

Nodarbības vieta Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 

Tēma Latvijas valsts pastāvēšanas simts gadi. Izstāde “Latvijas 

gadsimts.”  

Mērķis  Nostiprināt savas zināšanas par Latvijas vēsturi no 

proklamēšanas līdz neatkarības atjaunošanai, labāk 

sagatavoties valsts eksāmenam. 

Sagatavošanās Skolēni sadalās pa divi un izlozē vienu Latvijas vēstures 

tēmu no piecām.   

Tēmas:  

1. Latvijas Republikas proklamēšana;  

2. Lāčplēša diena. Bermontiādei-100; 

3. 1990.gada 4.maijs- Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas diena;  

4. Barikāžu dienas; 

5.  Baltijas ceļam-30.  

Prezentācijas skolēni prezentē klasē. 

Darba grupa 2 skolēni 

Nodarbības norise Pirms mācību ekskursijas skolēni iepazīstas ar skolotāja 

sagatavotu darba lapu, kuru vajadzēs izpildīt pēc 

ekskursijas klasē. 

Laiks nodarbībai Bezmaksas ekskursija Latvijas Nacionālajā vēstures 

muzejā 80 min. gida pavadībā. 

Darba piederumi Darba lapa 

Grūtības Grūtības izpalika  
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Vērtēšanas kritēriji    

Darba lapas Stundā pēc mācību ekskursijas pilda darba lapu. 

Foto  

Prezentācijas Pirms ekskursijas skolēni prezentē savu un  noskatās citu 

veidotās prezentācijas, izvērtē pēc dotiem vērtēšanas 

kritērijiem. Noskatās dok. īsfilmas par šo laika periodu 

(youtube)  
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Darba lapa 9.klasei. 

LATVIJAS GADSIMTS. 

  

    Veido laiku līniju, kurā atspoguļoti galvenie notikumi Latvijas valsts vēsturē! 

  Laika līnijā noteikti iekļauj šādus gadskaitļus: 1918.g.18.nov., 1919.g.11.nov., 1934.g.15.maijs, 

1935.g.18.nov. 1940.g.17.jūn.,  1941g.22.jūn.-8.jūlijs, 1945.g., 1989.g.23.aug., 1991.g.janvārs, 

1991.g.21.augusts! 

  Paskaidro, kādi Latvijai svarīgi notikumi risinājušies šajos gados! 

  Lai tava laika līnija būtu interesantāka, pievieno dotos attēlus, fotogrāfijas fragmentus, simbolus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    1918.g.18.nov. 
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SVĒRTĒŠANAS  KRITĒRIJI. 

PREZENTĀCIJAS  VĒRTĒŠANAS  KRITĒRIJI 
PUNKTI SATURS UZSTĀŠANĀS IEGULDĪTAIS DARBS, 

NOFORMĒJUMS 

ATTIEKSME ORIĢINALITĀTE 

3 Teksts ir 

atbilstošs 

noteiktajai 

tēmai, 

aptverošs, 

secīgs, 

saistošs, 

ieinteresējošs, 

pārdomāts, 

bez 

liekvārdības 

Uzstāšanās ir 

pārdomāta, 

sagatavota, 

teksts netiek 

lasīts no 

slaidiem, 

nepieciešamības 

gadījumā 

runātājs ieskatās 

piezīmēs, tiek 

ievērotas 

pauzes, ir 

kontakts ar 

klausītājiem 

Uzstāšanos 

klausoties un redzot 

slīdrādi, jūtama 

pārliecība par to, ka 

runātājs ir pamatīgi 

iepazinies ar tēmu, 

gatavojoties 

prezentācijai , ir 

izmantota 

daudzveidīga 

literatūra, daudz 

laika veltīts, lai 

sagatavotos, teksts 

izlīdzināts, 

noformēts, nav 

kļūdu 

Darba autors 

ir ieinteresēts 

tajā, ko runā, 

spēj 

ieinteresēt arī 

klausītājus, 

rada vēlmi 

iepazīt 

prezentēto 

darbu vairāk, 

izsmeļoši 

atbild uz 

jautājumiem 

Pārsteidz ar kādu 

īpašu „rozīnīti”, 

netradicionālu 

prezentēšanas 

metodi, īpaši 

piemeklētiem 

efektiem, 

oriģinālu 

skatījumu uz 

tēmu 

2 Teksts ir 

atbilstošs 

izvēlētajai 

tēmai, secīgs, 

bet nesaista 

klausītāju 

Uzstāšanās ir 

pārdomāta, 

teksts tiek lasīts 

no piezīmēm,  

tas papildina 

slaidos ietverto 

informāciju 

Darbs sagatavots 

labi, runātājs ir 

pārliecināts par savu 

uzstāšanos, bet ir 

pareizrakstības  

kļūdas 

Darba autors 

ir ieinteresēts 

tajā, ko runā, 

bet nespēj 

aizraut citus, 

prot labi  

atbildēt uz 

jautājumiem 

Darba autors ir 

centies padarīt 

savu darbu 

oriģinālu, bet 

jūtamas 

nepilnības 

1 Teksts ir 

atbilstošs 

tēmai, bet 

pārāk plašs 

vai pārāk īss, 

veidots,  lai 

iegūtu 

vērtējumu  

Uzstāšanās nav 

pārdomāta, 

informāciju 

nolasa no 

slaidiem 

 Darbā izmantots 

viens informācijas 

avots, nav sava 

teksta, jūtams, ka 

pārsvarā ir 

izmantotas  

Copy/Paste funkcijas 

Runātājs 

stāsta bez 

intereses, uz 

jautājumiem 

atbild 

nepārliecinoši 

Ir laba ideja, bet 

īsti nesanāk 

pasniegšana 

0 Teksts 

neatbilst 

tematam 

Darbs ir nodots 

bez uzstāšanās 

Visa informācija  

slaidos ir iekopēta, 

nepielāgots 

noformējums 

Darbs 

sagatavots 

pavirši, 

neatbild uz 

jautājumiem 

Darbs-

tradicionāls, 

izdoma nav 

jūtama 

VĒRTĒJUMU TABULA. 

Punkti 1 2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Āra nodarbības apraksts 

 

Mācību priekšmets Ķīmija 

Skolotājs  

Klase 8. klase 

Skolēnu skaits 

nodarbībā 

 

Datums Pēc lietus  

Nodarbības vieta Skolas teritorija un tuvākā apkārtne 

Tēma Ūdens kvalitātes noteikšana 

Mērķis  Veicināt skolēnos izpratni par ūdens nozīmi cilvēka 

dzīvē 

Sagatavošanās Izvēlas pētījumu vietas; norāda, kādi pētījumi jāveic, 

kādi paraugi jāsavāc, u.c. 

Darba grupa 5 grupas, pa 3 skolēniem katrā 

Nodarbības norise Katrai grupai savi ūdens 

 paraugi 3 atkārtojumos 

Laiks nodarbībai Mācību stundas laikā (40 min) 

Darba piederumi Plastmasas trauciņi, filtrs, lauka pH metrs, universālais 

indikators, pH skala, destilēts ūdens 

Grūtības Disciplīna 

Vērtēšanas kritēriji   Par katra uzdevuma veikšanu  -  attiecīgs punktu skaits 

Darba lapas  
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Āra nodarbības 8. klasei “Ūdens kvalitātes noteikšana” 

Darba lapa 

1. Uzdevums (3) punkti: Iesmelt ūdeni sagatavotajos traukos; nofiltrēt, lai atbrīvotos no 

mehāniskajiem piemaisījumiem; vizuāli novērtēt mehānisko piesārņojumu veidus. 

Parauga ņemšanas 

vieta 

 

Parauga 1. 

atkārtojuma nogulšņu 

vizuāls novērtējums 

Parauga 2. 

atkārtojuma nogulšņu 

vizuāls novērtējums 

Parauga 3. 

atkārtojuma nogulšņu 

vizuāls novērtējums 

 Notekcaurules ūdens 

 

   

Grāvja ūdens 

 

   

Upes ūdens 

 

   

Akas ūdens 

 

   

 

2. Uzdevums (3) punkti: Novērtēt paraugu krāsu un smaržu. 

Parauga ņemšanas 

vieta 

 

Parauga 1. 

atkārtojuma ūdens 

krāsa, smarža 

Parauga 2. 

atkārtojuma ūdens 

krāsa, smarža 

Parauga 3. 

atkārtojuma ūdens 

krāsa, smarža 

 Notekcaurules ūdens 

 

   

Grāvja ūdens 

 

   

Upes ūdens 

 

   

Akas ūdens 

 

   

 

3. Uzdevums (3) punkti: No filtrētā ūdens parauga ar pipeti paņemt 1-2 pilienus un ievietot 

pH noteikšanas porcelāna trauciņā; iemērkt universālindikatora papīra vienu galu; krāsu 

salīdzināt ar pH krāsu skalu; nolasīt pH skaitlisko vērtību. 

 

Parauga ņemšanas 

vieta 

 

Parauga 1. 

Atkārtojuma 

 pH vērtība 

Parauga 2. 

Atkārtojuma 

 pH vērtība 

Parauga 3. 

atkārtojuma  

pH vērtība 

 Notekcaurules ūdens 

 

   

Grāvja ūdens 
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Upes ūdens 

 

   

Akas ūdens 

 

   

 

 

Secinājumi (6) punkti: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
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Āra nodarbības apraksts 

Mācību priekšmets Ķīmija 

Skolotājs  

Klase 9. klase 

Skolēnu skaits 

nodarbībā 

 

Datums  

Nodarbības vieta Skolas teritorija  

Tēma Skolas teritorijas augšņu īpašības 

Mērķis  Veicināt skolēnos izpratni par augsnēm un 

lauksaimniecisko ražošanu 

Sagatavošanās Izvēlas pētījumu vietas; norāda, kādi pētījumi jāveic, 

kādi paraugi jāsavāc, u.c. 

Darba grupa 4 grupas, pa 3 skolēniem katrā 

Nodarbības norise Katrai grupai savā skolas teritorijas daļā jāsavāc augšņu 

paraugi; paraugus pēta 3 atkārtojumos 

Laiks nodarbībai Mācību stundas laikā (40 min) 

Darba piederumi Lāpsta, plastmasas trauciņi, siets, lauka pH metrs, 

universālais indikators, pH skala, ūdens, destilēts ūdens 

Grūtības Disciplīna 

Vērtēšanas kritēriji  Par katra uzdevuma veikšanu - attiecīgs punktu skaits 

Darba lapas  

Foto  
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Āra nodarbības 9. klasei “Skolas teritorijas augšņu īpašības” 

Darba lapa 

 

1. Uzdevums (3) punkti: Izrakt augsni lāpstas dziļumā, ievietot sagatavotajos traukos; 

sasmalcināt un izsijāt caur sietu, lai atbrīvotos no mehāniskajiem piemaisījumiem; vizuāli 

novērtēt. 

Parauga ņemšanas 

vieta 

 

Parauga 1. 

atkārtojuma vizuāls 

novērtējums 

Parauga 2. 

atkārtojuma vizuāls 

novērtējums 

Parauga 3. 

atkārtojuma vizuāls 

novērtējums 

 Puķu dobe 

 

   

Parks 

 

   

Futbollaukums 

 

   

Teritorija aiz 

saimniecības ēkām 

   

 

2. Uzdevums (3) punkti: Novērtēt paraugu struktūru un mehāniskās īpašības. 

Parauga ņemšanas 

vieta 

 

Parauga 1. 

atkārtojuma struktūra 

un mehāniskās 

īpašības 

Parauga 2. 

atkārtojuma struktūra 

un mehāniskās 

īpašības   

Parauga 3. 

atkārtojuma struktūra 

un mehāniskās 

īpašības   

 Puķu dobe 

 

   

Parks 

 

   

Futbollaukums 

 

   

Teritorija aiz 

saimniecības ēkām 

   

 

3. Uzdevums (3) punkti: No parauga ar mazu karotīti paņem nedaudz augsnes un ievietot 

pH noteikšanas porcelāna trauciņā; uzpilina universālindikatoru; krāsu salīdzināt ar pH 

krāsu skalu; nolasīt pH skaitlisko vērtību. 

 

Parauga ņemšanas 

vieta 

 

Parauga 1. 

atkārtojuma pH 

vērtība 

Parauga 2. 

atkārtojuma pH 

vērtība 

Parauga 3. 

atkārtojuma pH 

vērtība 
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Puķu dobe 

  

   

Parks 

 

   

Futbollaukums 

 

   

Teritorija aiz 

saimniecības ēkām 

   

 

Secinājumi (6) punkti: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
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Āra nodarbības apraksts 

Mācību priekšmets Angļu valoda 

Skolotājs  

Klase 5. klase 

Skolēnu skaits 

nodarbībā 

 

Datums  

Nodarbības vieta  

Tēma Pavasaris. 

Mērķis  Palielināt vārdu krājumu, attīstīt svešvalodu apguves 

prasmes, rosināt radošumu, tēlainu izteiksmes veidu. 

Sagatavošanās  skolēni stundā iepazīstas ar stundas mērķi 

  līdzi paņem blociņu un rakstāmpiederumus 

 skolēni saņem uzdevumus – novērot un piefiksēt 

laikapstākļus, atpazīt vismaz 5 pavasara puķes, 

novērot putnus, atpazīt 5 kokus. 

Darba grupa  

Nodarbības norise 1. Skolēni dodas pastaigā pa tuvāko skolas apkārtni. 

Novēro dabu, meklē puķes, kokus. 

2.Pēc 20 minūtēm atgriežas klasē. Saņem darba lapas, 

izpilda uzdevumus. Skolotājs izskaidro mājas darbu ”I 

SPY WALK”. Skolēnam jāizvēlas viens vērojums dabā 

un tas jāraksturo, nenosaucot to vārdā. Nākošajā stundā 

skolēni to centīsies uzminēt. 

Laiks nodarbībai 40 minūtes 

Darba piederumi Darba lapas, rakstāmpiederumi. 
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Grūtības Lai iekļautos 20 minūtēs, skolotājam pirms stundas 

jāizvēlas vēlamais maršruts. 

Vērtēšanas kritēriji     

Darba lapas  What`s the weather like 

 Birds 

 Spring flowers 

 Crossword 

www.kidzone.ws/thematic/spring.thm 

 

 

Āra nodarbības stundas vērtēšanas kritēriji. 

 

Stundas mērķis bija pilnveidot darbu pie skolēnu mācīšanās motivācijas celšanas. 

Stundas beigās skolēni veic pašnovērtējumu, atbildot uz jautājumiem: 

 What I have learned? 

 What I have found easy? 

 What I have found difficult? 

 

Nodrošinot pozitīvu attieksmi pret skolēnu, darba vērtējums – formatīvs 
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Āra nodarbības apraksts 

Mācību priekšmets Matemātika (58 programma) 

Skolotājs  

Klase 8.- 9.klase 

Skolēnu skaits 

nodarbībā 

 

Datums  

Nodarbības vieta Tuvākais veikals , mājturības kabinets, klases telpa 

Tēma Daļas. 

Mērķis  Mācoties par daļām, veidot skolēniem izpratni par daļu 

lielumiem, veicot praktiskas darbības,  sasaistot ar 

vērtību mēriem un iepirkšanos. 

Sagatavošanās  skolēni stundā mobilajos telefonos atrod picas 

pagatavošanas receptes un noskaidro, kādi 

produkti nepieciešami  

 aprēķina aptuvenās izmaksas 

 palūdz vecākiem naudu- 3eiro 

 

Darba grupa Grupa un individuāli 

Nodarbības norise 1. Skolēni kopā ar skolotāju dodas uz veikalu. 

2.Skolēni pēc saviem ieskatiem  izvēlas produktus. 

3.Mācās iepirkties pašapkalpošanās kasē. 

4. Ar nopirktajiem produktiem dodas uz mājturības 

kabinetu, kur tiek gatavotas picas. 

5.Izceptās picas prezentē. 
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6. Klases telpā picas tiek sadalītas daļās.  Salīdzinātas 

daļas pēc lieluma un pēc tam degustētas. 

7. Darbs ar iepirkuma čekiem. Aprēķina iztērēto naudas 

summu un vienas picas vidējo izmaksu. 

Laiks nodarbībai 3 mācību stundas 

Darba piederumi Nauda, pārtikas produkti, virtuves piederumi, kases čeki. 

Grūtības Tikai viena skolniece bija iepirkusies pašapkalpošanās 

kasē. Pārējie skolēni to veica pirmo reizi. 

Arī iepirkšanās veikalā dažiem sagādāja grūtības, jo bez 

pieaugušā palīdzības nespēja patstāvīgi izvēlēties 

produktus. 

Foto  
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