
Stundas plāns stardisciplinārai mācību stundai- sociālās zinības un angļu valoda 

SKOLA: Kuldīgas Centra vidusskola 

Klase:  5.a 

Laiks: 2016.gada 5.aprīlis 

STUNDAS  TĒMA:   Vide, kurā mēs dzīvojam 

Skolotājas: Larisa Flugrāte, Mārīte Zāģere 

MĀCĪBU MĒRĶIS UN SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:  

1. Pilnveidot skolēnu izpratni par vidi, par  rīcību stāvokļa uzlabošanai.  

2. Iedrošināt kritisku domāšanu skolēnu vidū — atbalstīt skolēnus viedokļa 

izveidē par tēmu, prezentējot visu būtisko informāciju, dodot viņiem 

iespēju izdarīt secinājumus. Izaicināt un piedāvāt pretargumentus, to visu 

darot ar mērķi mudināt viņus iesaistīties apspriežamās tēmas 

atbalstīšanā. 

3. Mudināt skolēnus prezentēt un apspriest dažādos aspektus un 

izaicinājumus, kā arī iespējamo rīcību, lai kaut ko mainītu.   

STUNDAS GALAPRODUKTS: 

 pilnveidota skolēnu izpratne par tīru/ piesārņotu vidi; aktualizēta rīcība; 

 aktivizēta pilsoniskā līdzatbildība par apkārtējās vides saglabāšanu; 

 pilnveidota prasme veidot, prezentēt ( atgriezeniskās saiknes gūšana). 

 

NEPIECIEŠAMS: portatīvie datori pārim , projektors, interneta vide, līmlapiņas, 

krustvārdu mīkla, darba burtnīcas angļu valodā. 

1. Ierosināšanas fāze 

Stundas tēma-Vide, kurā mēs dzīvojam/ Environment we live in (skat.pielikumā) 

Skolēni atbild uz 3 jautājumiem, rakstot atbildes uz atsevišķām lapiņām. 

Salīdzina atbildes ar citu teikto (noskatās 

https://www.youtube.com/watch?v=q-sy74fmylg ) 

Skolēni noskatās prezentāciju par tīru un piesārņotu vidi 

 Iepazīstas ar jauno vārdu krājumu angļu valodā; 

 Saņem tematisko lapu,  skolotājs  iepazīstina klasi ar veicamo 

uzdevumu – uzrakstīt tīras un piesārņotas vides raksturojošos 

vārdus un izteicienus.  Skolēni  var izmantot saistītos video no 

populāriem pašreizējiem avotiem sociālajos  tīklos   

2. Apjēgšana  

Atkritumi/ Waste 

Vārdu krājuma apgūšana.  

https://www.youtube.com/watch?v=q-sy74fmylg


Izmantojot krustvārdu mīklu ( skat.pielikumā), skolēni apgūst jauno vārdu 

krājumu. Vārdu krājums ir mērķtiecīgi atlasīts, lai apskatītu pašreizējo stāvokli 

saistībā ar vidi, mudinot klasi domāt par šī brīža notikumiem/problēmām. 

Jaunapgūtā leksika  varētu rosināt jaunas idejas un/vai īsas diskusijas.  

 Kas ir atkritumi? -http://www.atkritumi.lv/lv/skirosana 

 Kas ir  galvenie radītāji? 

Salīdzina atkritumu veidus- 19. un 20.gs.  Noskaidro- kāpēc atšķiras? 

 Ko tu vari darīt, lai palīdzētu īstenot ilgtspējīgas attīstības idejas? (nosaka 
ekoloģisko pēdu-http://www.pdf.lv/epeda/epeda.html ). 

 

3. Refleksija  

 Ko tu jau dari vides saglabāšanai? /What are you doing to protect the 

environment?- atbildes raksta uz sagatavotiem attēliem ar zemeslodi. 

 Prezentācijas gatavošana un prezentēšana  

 Diskusija un secinājumi  

 

 

 

Stundas beigās vai nākošās stundas sākumā var novērtēt skolēnu zināšanu 

līmeni par šo tēmu.  

 Kāda ir viņu izpratne par tīru un piesārņotu vidi?  

 Kas ir galvenie piesārņotāji? 

 Kāda ir situācija pasaulē un  mūsu  valstī?  

 Kā to varētu vēl vairāk uzlabot un ko iesaka skolēni? 

 Šī stundas daļa mudina skolēnus dot savu ieguldījumu, rosina diskusiju par to, 

kā iesaistīties vides saudzēšanā nākotnē, kā arī izteikt secinājumus par vērtībām, 

dzīvojot sakārtotā un tīrā vidē 

 

Vēl var izmantot:  

https://www.youtube.com/watch?v=8DJ45Yc3urg  

https://www.youtube.com/watch?v=TjnNOCbuoCA    

https://www.youtube.com/watch?v=BaFpv03hq-4 

https://www.youtube.com/watch?v=YIrKW6jXjdM 

https://www.youtube.com/watch?v=XLnwo2oO9Wg    
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Pielikums 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 


