PASKATIES CITĀDI. KARSTĀ JOSLA 3.C KLASĒ. DABAS ZINĪBAS UN ANGĻU VALODA.
Stundas apraksts
Stundas nosaukums: SILTUMA JOSLAS. KARSTĀ JOSLA
Stundas mērķis:
veidot priekšstatu par dabas apstākļiem un dzīvniekiem karstajā
joslā. Karstās joslas priekšrocības, ieguvumi un trūkumi,
nostiprinot kritiskās domāšanas un sadarbības prasmes.

Mērķauditorija:
3. klases skolēni

Stundas uzdevumi / sasniedzamie rezultāti:
Skolēni būs:
- izvērtējuši karstās joslas priekšrocības, ieguvumus un trūkumus;
- iepazinušies ar karstās joslas dzīvniekiem;
- apguvuši dzīvnieku nosaukumus angļu valodā;
- formulējuši savu viedokli par dabas apstākļiem, dzīvi un dzīvniekiem tajā.

Mācību priekšmets:
dabas zinības, angļu valoda

STUNDAS GAITA
Ilgums
5’

15’

Skolēni tiek iepazīstināti ar stundas tēmu. Uz sola, katram skolēnam, ir novietota darba lapa ar
nepabeigtiem teikumiem, kuri darba grupai ir jāpabeidz. Attiecīgi pēc meklējamiem jautājumiem,
skolēni izplāno savu rīcību.
Skolēni vērojot pusložu karti, iekrāso karsto joslu un pabeidz teikumus (skat. pielikumu).
Skolēni skatās filmiņu pēc tās tiek uzaicināti pildīt darba lapas uzdevumu – sakārtot krustvārdu
mīklā filmā redzētos dzīvniekus.

15’

Skolēni zem attēliem uzraksta dzīvnieku nosaukumus angļu valodā. Pēc tam darba lapās ieraksta
dzīvnieku aprakstus un izkrāso dzīvniekus.
Šīs stundas daļas noslēgumā skolotāja un klase apkopo klases viedokļus, uzdodot jautājumus.

5’

Angļu valodas skolotāja aicina skolēnus iemācīties jauku dziesmiņu par dzīvniekiem Safari, tādējādi
nostiprinot dzīvnieku nosaukumus.
Savus secinājumus par stundā apgūto, skolēni izsaka stundas beigās.

Nepieciešamie resursi:
projektors, darba lapas, pildspalvas, krāsainie
zīmuļi, dabas zinību pierakstu burtnīcas
Informācija – filmiņa dzīvi un dzīvniekiem karstajā
joslā
(https://www.youtube.com/watch?v=6BxfTl5qjCU)

Dziesma: Let’s go to a Safari
(https://www.youtube.com/watch?v=teEfZN7iqQI)

STUNDA NOTIKA
Datums: 05.04.17.

Skola: Kuldīgas Centra vidusskola

Autores: MĀRĪTE ZĀĢERE, m.zagere@inbox.lv, 26403322
MAIRA BŪDENIECE, moira@inbox. lv

Kurās klasēs novadīta? 3.c
Sadarbības institūcija: skolas bibliotēka

Kopējais dalībnieku skaits: 19

Siltuma joslas. Karstā josla.
Angļu valoda, dabas zinības.

1. Pusložu kartēs sarkanā krāsā iekrāso karsto joslu!
Austrumu puslodes kartē atrodi un iekrāso mūsu valsts atrašanās vietu!

2. Uzmanīgi vēro pusložu kartes un aizpildi tukšās vietas!
Rietumu puslodes karstajā joslā ietilpst …………………………..kontinenta galējie dienvidi
un daļa no ……………………………….. kontinenta.
Austrumu puslodes karstajā joslā ietilpst lielākā daļa ……………………
kontinenta, ………………………… kontinenta ziemeļu daļa un………………………… galējie
dienvidi.
Šo joslu apskalo 3 okeāni : ……………………. okeāns,………………………….. okeāns
un……………………….. okeāns.

Siltuma joslas. Karstā josla.
Angļu valoda, dabas zinības.

1. Dotos dzīvnieku vārdus sakārto krustvārdu mīklā!
Zilonis
žirafe
leopards
nīlzirgs
pērtiķis
lauva
strauss
degunradzis
zebra
surikati

2. Write the names animals!

…………………………

……………………….

……………………………..

…………………

……………………………..

……………………..

………………………

……………………………

…………………....

………………………………..

3. Complete the sentences!
1. Zebra has got………………………………. and……………………….
2. It lives in Africa. It has got orange fur and long tail.
It is…………….. It eats…………………………. and drinks……………………
3. It is great and fast runner. It runs ………………………………….. . It is…………………………
4. It live in the trees. It like to eat bananas and ………………………………….

It has got……………………….
5. An elephant is……………………………………………………………………
It has got…………………………………………………………. . It lives in…………………………………..

