
PASAULES LIELĀKĀ MĀCĪBU STUNDA 

Stundas apraksta veidlapa 

Stundas nosaukums:  "Dros ī ba un taisnī gums. Ka pe c be rni neiet skola ?" 
 

Stundas mērķis: Veicināt skolēnu informētību un izpratni 

par drošību un taisnīgumu 

 
 
 

Stundas uzdevumi / sasniedzamie rezultāti: 

1. Pilnveidot skole nu izpratni  par cilve ku savstarpe jo saistī bu ar citiem cilve kiem. 
2. Attī stī t skole nu prasmi veidot taisnī ga ku pasauli. 
3. Ma cī ties nove rte t un izprast vienlī dzī gas iespe jas. 
 
 

Mērķauditorija: 
 5.klase 

Mācību priekšmets: 
Sociālās zinības  

Saistība ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
 Nr. 16. Miers un taisnīgums 

Saistība ar UNESCO pasaules mantojumu 
[skat. http://unesco.lv/latvijasdargumi] 

STUNDAS GAITA 

Ilgums  
[kopā 40’] 
 

Ko dara skolēni? 

Stundas gaita: 

1. Uz lapiņām skolēni  

-atbild uz jautājumu: Viena laba lieta, ko skola man sniedz". 

- prognozē, cik bērnu pasaulē neapmeklē skolu? 

 

2. Informācija par Pakistānu: 

- atrašanās vieta / karte/; 

- dabas apstākļi; 

- iedzīvotāju skaits, nodarbošanās. 

Teksts “Ciemos pie Pakistānas meitenes Ulfatas” Pēc izlasīšanas noskaidrot, kāpēc 

meitene neapmeklē skolu. 

Skolēni tiek sadalīti grupās. 

Skolēni grupās saņem kartiņas ar situācijas aprakstu. Izvērtē iemeslus, kāpēc meitene 

neapmeklē skolu, grupējot: 

-ļoti nozīmīgi 

- diezgan nozīmīgi 

- maz nozīmīgi. 

Skolēni nosauc iemeslus, ko uzskata par ļoti nozīmīgiem. Skolotājs apkopo tos / uz 

tāfeles vai lielās lapas/ 

 

3. Informācija par bērnu darbu pasaulē 

Nepieciešamie resursi 
Līmlapiņas 
Pasaules karte 
Informācija par Pakistānu 
Teksts 
Situāciju apraksti 

http://www.worldometers.org/display.php?selected=135 

http://www.youtube.com - "Hope for Pakistan`s Child 

Workers" 

http:// www.youtube.com -Video "57 milion children 

out of school" 
 

http://www.worldometers.org/display.php?selected=135
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


http://www.worldometers.org/display.php?selected=135 

 

4. Video par bērnu darbu pakistānā 

http://www.youtube.com - "Hope for Pakistan`s Child Workers" 

 

5. Skolēni grupās pārrunā redzēto. Izdara secinājumus. 

Izvērtē iemeslus, kāpēc bērni neapmeklē skolu. Izvērtē, kuri iemesli attiecināmi uz 

Latviju, kuri uz pasauli. 

Izdale "Kāpēc bērni neapmeklē skolu?" 

 

6. http:// www.youtube.com -Video "57 milion children out of school" 

Pēc noskatīšanās skolēni salīdzina savu prognozi, par skolēniem, kuri nepameklē 

skolu.. 

Skolēni izvērtē, ar kādām grūtībām attīstības valstīs saskaras bērni, kuri skolu 

neapmeklē un kas skolas apmeklēšanu viņiem dara sarežģītu. 

 

7. Noslēgumā skolēnu grupas atbild- nosauc 1 iemeslu, kāpēc mācīties ir stilīgi; 1 lietu, 

kāpēc iet uz skolu atmaksājas; 1 iemeslu, kāpēc mācīties ir gudri; 1 nopietnu iemeslu, 

kāpēc iet uz skolu; 1 jautru iemeslu, kāpēc iet uz skolu; 1 iemeslu, kāpēc mūsu skola ir 

vislabākā vieta , kur mācīties. 
 

STUNDA NOTIKA 

Datums:  
28.09.2015 

Skola:  
Kuldīgas Centra vidusskola 

Kurās klasēs novadīta?  
5.a klasē 

Kopējais dalībnieku skaits:  
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