
PASAULES LIELĀKĀ MĀCĪBU STUNDA 

Stundas nosaukums: KULDĪGA-  UNESCO  LATVIJAS  DĀRGUMU PILSĒTA 

Stundas mērķis:  
Veicināt un vairot mantojuma vērtības apziņu, 
stiprināt nacionālo pašapziņu, nostiprināt sadarbības 
prasmes. 

Stundas uzdevumi / sasniedzamie rezultāti: 
Skolēni  nostiprinās  zināšanas par punktu atlikšanu plaknē; 
Pielietos  zināšanas  darbā ar IT; 
Novērtēs savas pilsētas skaistumu. 

Mērķauditorija:  
6.-9.kl. skolēni 

Mācību priekšmets: matemātika, 
ģeogrāfija, vēsture, klases 
stunda. 

Saistība ar Ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem. 
11. Sadarbība mērķu īstenošanai. 

Saistība ar UNESCO pasaules mantojumu 
-Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā.  

STUNDAS GAITA  

Ilgums Skolotājas darbība Skolēnu darbība Nepieciešamie resursi 

 
6 min 

Skolotāja atgādina par punktu atlikšanu 
koordinātu plaknē, pastāsta par UNESCO 
darbību. UNESCO mantojums- no 
1972.gada. Latvija pievienojās 1995.gadā. 
2010.gadā pievienojās Kuldīgas vecpilsēta 
Ventas senlejā. 
 

Skolēni atbild uz jautājumiem, iesaistās 

sarunā, stāsta par savu pieredzi. 

 

2  min  Piedāvā veidot sadarbības grupas. 
 
 
Skolēni ir iepazīstināti ar drošības 
noteikumiem.  

Veido 4 skolēnu grupās. 

 
Skolēni ir parakstījuši drošības 
instruktāžu. 

Telefoni vai planšetes (katrai grupai 
viena) ar programmu LATVIA OFFLINE 
MAP, Google map vai līdzīgu 
programmu. (Skolēni par to brīdināti 
iepriekš) 

25min Katrai grupai izdala lapiņas ar 
koordinātēm. Paskaidro, ka skolēniem 
jādodas pilsētā, jāatrod norādītais objekts 
un jānofotografējas pie tā. 

Skolēni dodas ielās. 

 

 

5 min Skolotāja skatās iegūtos attēlus. Skolēni rāda safotografētos attēlus.  



2 min Dod lapiņas objekta izlozei informācijas 
sagatavošanai mājās. 

Skolēni izlozē kādu no objektiem, par to 
Kuldīgas muzejā, bibliotēkā vai internetā 
sameklē informāciju. To nākošajā stundā 
pastāstīs klases biedriem. 
 

Sagatavoti objektu nosaukumi, lai 
izlozētu mājas darbu. 

STUNDA NOTIKA 

Datums: 
29.09.2015. 

Skola: 
Kuldīgas Centra vidusskola 

Kurā klasē novadīta 
8.c  klase 

Kopējais dalībnieku skaits: 
8 skolēni 

Autore 
Maruta Birzniece  
Kuldīgas Centra vidusskolas matemātikas skolotāja 
madagu@inbox.lv 
mob.t. 29823522 

Sadarbības institūcijas: Kuldīgas centrālā bibliotēka, Kuldīgas novada muzejs. 

 

Pielikums.  

Skolēni saņem koordinātes bez objektu nosaukumiem. 

Rumba 56.968190, 21.979086 

Ventas Tilts 56.970086, 21.977595 

Alekšupītes tilts 56.961030, 21.962140 
Sv. Katrīnas baznīca 56.970108, 21.972742 

Vecākā koka ēka Kurzemē 56.967811, 21.971021 

Metrapole 56.968339, 21.971030 

Kuldīgas Kultūras Centrs 56.966328, 21.970194 

Vecā tekstilrūpnīca ‘Māra’ 56.964233, 21.966033 
Kuldīgas mūzikas skola  56.969382, 21.966835 

Mājas darbam izlozē objektu nosaukumus. Plānotā darbība- nākošajā stundā skolēni skatās safotografētās bildes, skatās video un 

izvērtē prezentācijas (foto + UNESCO mantojuma apraksti) 

mailto:madagu@inbox.lv
https://www.google.lv/maps/place/Ventas+rumba/@56.9682394,21.9791286,17z/javascript:void(0)
https://www.google.lv/maps/place/Ventas+rumba/@56.9685513,21.9777666,17z/javascript:void(0)

