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Tēma
Iepazīsim putnus

Mērķis
Iepazīties ar biežāk sastopamajiem gājputniem, izmantojot
dažādas kompetences

Vērtības:

atbildība, centība, drosme
gudrība, laipnība, mērenība
savaldība, solidaritāte
Pamatkompetences:

valodu
dabaszinātnes
Caurviju kompetences:

kritiskā domāšana,
jaunrade, pašiniciatīva,
pašizziņa, mācīšanās mācīties
sadarbība
līdzdalība
Stundas uzdevumi:
1. Nostiprināt lasītprasmi, izmantojot dažādu krāsu fonu un burtu fontus .
2. Veicināt klausīšanās prasmes.
3. Vingrināt artikulācijas aparātu , elpošanas aparātu un skaņu pareizu izrunu.
4. Nostiprināt latviešu valodas un dabaszinību mācību prasmes, atbilstoši 3. klases mācību programmai.
Uzdevumi skolēniem:
1. Lasīt 8 gājputnu aprakstus ( dzeltenā cielava, baltais stārķis, mājas strazds, bezdelīga, dzērve, lakstīgala, cīrulis,
vālodze). Vērot putnu attēlus uz ekrāna.
2. Klausīties šo putnu balsis audio ierakstā!
3. Spēlēt ar dažādiem skanošiem instrumentiem ( svilpaunieki, stabule, trijstūris, kociņi, metalofons )putnu balsis„pavasara karnevālu”.
4. Lasīt no ekrāna J. Baltvilka dzejoli par rubeni, pievēršot uzmanību skaņas [r] pareizai izrunai un intonācijai.
5. Spēlēt spēli „Ko tu zini par putniem”, atbildot uz jautājumiem. Veikt uzdevumus darba lapā.
7. Mutisks stundas izvērtējums.
Resursi / sagatavošanās pirms stundas
1. Telpa (417.)
2. Interneta pieeja, dators, ekrāns, audio ieraksts, projektors
3. Prezentācija ar putnu attēliem un dzejolis
4. Skanoši instrumenti
5. Darba lapas skolēniem
6. Putnu apraksti uz krāsaina fona ar dažādu fontu burtiem
7. Spēlei – krāsu pulkstenis, 4 krāsu kartiņas ar uzdevumiem
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Resursi skolēniem
1. Pildspalva
2. Spilveni sēdēšanai.
Stundas gaita
Laiks
Aktivitāte
3 min

Iepazīstināšana, tēma, mērķis

15 min

Tekstu lasīšana, audioierakstu klausīšanās

5 min

Logoritmiskais vingrinājums

5 min

Runas vingrinājums

10 min

Spēle „K o tu zini par putniem”

2 min

Mutisks stundas izvērtējums
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