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Labās prakses piemērs/mācību ekskursija 

  

Pedagogs (vārds, uzvārds)   Mārīte Zāģere, Maruta Birzniece 

 

Klase/klašu grupa (skaits)  5. klase 

  

Izglītības iestāde  Kuldīgas Centra vidusskola 

 

Pedagoga kontaktinformācija 

 (e-pasts, tālrunis) 

 Maruta Birzniece madagu@inbox.lv, mob.t 29823522 

Mārīte Zāģere  m.zagere@inbox.lv,    mob.t.  26403322 

 

Ekskursijas norises vietas, laiks, 

ilgums 

Rīga 
 Rīga Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs, VAS “Latvijas dzelzceļš”, Uzvaras bulvāris 2A. Rīga 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga 

Rīgas Starptautiskā lidosta VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”, Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads 

10.10.2018. 

11h 

 

Mācību priekšmetu 

stundas/tēmas, kurās veikts 

sagatavošanas darbs 

Audzināšanas stunda (drošība, saskarsme), 
Vēsture  (Latvijas izaugsme, attīstība) 
 Sociālās zinības (drošība, Latvijas sakari, ceļošana) 
Latviešu valoda (mūsu literārā bagātība) 
Matemātika (ceļš, laiks, cena, nauda) 
 

Mācību priekšmeti, tēmas  Vēsture- Latvijas 100.dzimšanas diena.(Latvijas attīstība, sasniegumi) 
Matemātika- Ceļš Kuldīga- Rīga-Kuldīga, laiks, ātrums, nauda, mērvienības.(Veic mācību ekskursijas 
sagatavošanas laikā) 
Sociālās zinības- Drošība. Savstarpējās attiecības. Atbildība. 
Literatūra- Jaunākās grāmatas.  
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Folklora- Dainu skapis. Krišjānis Barons. 

Sasniedzamais rezultāts Mērķis un uzdevumi: Veicināt izglītojamo interesi un iepazīt dzelzceļa nozares specifiku. 

 darba vides iepazīšana; 

 dzelzceļa nozares profesiju iepazīšana; 

 izzina izglītības un darba tirgus iespējas dzelzceļa nozarē. 

Veicināt izglītojamo interesi un iepazīt lidostas darbinieku profesijas. 

 darba vides iepazīšana; 

 lidostas darbinieku profesiju specifiku iepazīšana; 

 izzina izglītības un darba tirgus iespējas lidostas darbinieku profesijās. 

 

Veicināt izglītojamo interesi par bibliotekāra profesiju. 

 darba vides iepazīšana; 

 bibliotēkas darbinieku profesiju specifiku iepazīšana; 

 izzina izglītības un darba tirgus iespējas bibliotēkas darbinieku profesijās. 

 

Programma 

1. Stāstījums par dzelzceļa nozari, tās vēsturi kopš 19.gs.beigām. 

2. Profesiju izpēte dzelzceļa nozarē. 

3. Izglītības un darba iespējas dzelzceļa nozarē. 

4. Prasmes un īpašības, kuras nepieciešamas dzelzceļa nozarē. 

1. Stāstījums par lidostas attīstību un tajā strādājošo profesiju daudzveidību. 

2. Pasākuma laikā iepazīs lidostas darba vidi un darba ikdienu. 

3. Diskusijā noskaidros, kādas prasmes un īpašības nepieciešamas lidostas darbinieku profesijās, par izglītības 
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un darba iespējām šajās profesijās. 

5. Refleksija – jautājumi un atbildes, ko izglītojamie uzzināja par lidostas darbinieku profesijām un izglītības 

iespējām. 

1. Stāstījums par bibliotēku, tās nozīmi personības attīstībā. 

2. Profesiju izpēte bibliotēkā. 

3. Izglītības un darba iespējas šajā nozarē. 

4. Prasmes un īpašības, kuras nepieciešamas darbā bibliotēkā.. 

Pamatkompetences: (Pēc Ministru kabineta noteikumiem NR.480. no 15.07.2016.) 

Valodu (prot izmantot pieklājības frāzes) (6.1.) 

Kultūras un mākslas izpratne (atpazīst un saskata darba nepieciešamību un iespējas valstī) (6.2.) 

Matemātika (salīdzina attālumu, cenu, izmaksas, iespējas) (6.10.) 

Sociālā, pilsoniskā (attīsta savstarpējās saskarsmes kultūru) (6.5.) 

 

Ekskursijas norise Aktivitāte  Laiks  

Izbraukšana 7.30 

Dzelzceļa muzejs Rīgā 10.00- 11.10 

Latvijas Nacionālā bibliotēka. 11.30-12.45 

Starptautiskā lidosta Rīga 13.30-15.00 

Atgiešanās Ap pl.18.30 
 

 

Resursi Piem., autobusu izmaksas, biļetes, gids, utml. 

Autobusa izmaksas atkarīgas no dotā brīža cenrāža.  
Ekskursija ar gidu: 5.klases skolēni  -  "Iepazīsti dzelzceļa nozari"  - 7,50 Eur gidam par grupu. 

"Lidostas darbinieks" Ekskursija lidostā "Rīga"– 1.24 Eur no skolēna. 
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Mācību stundas/tēmas, 

aktivitātes, kurās izmantotas 

ekskursijā iegūtās 

prasmes/zināšanas  

Matemātika- Ātrums, laiks, ceļš. Laika perioda aprēķināšana. Mērogs.  

Vēsture- Latvijas 100. dzimšanas diena. Latvijas izaugsme. 

Sociālās zinības- Starptautiskie sakari. Latvijas dzimšanas diena. Savstarpējā saskarsme. Uzvedības kultūra. 

Latviešu valoda- Latviešu tautas dziesmas- mūsu bagātība. 

Ekskursijas noorganizēšanai 

nepieciešamā informācija 

(kontakti) 

Latvijas dzelzceļa muzejs mob.t.67232849 

Ekskursiju rezervēšana Nacionālajā bibliotēkā Tālr. 22022920 

 Starptautiskā lidosta Rīga- mob.t. 67207999. Jāsagatavo un jāiesūta saraksts ar ekskursantu vārdiem, uzvārdiem un 

personas kodiem. Ekskursijas laikā nepieciešami personu apliecinoši dokumenti- der arī skolēnu apliecības. 

 

  

Ieteicamais ekskursijas laiks 

Atzīmēt ar x 

Rudens  Ziema  Pavasaris  Vasara  

x x x x 

 

Reģions 

Atzīmēt ar x 

Latgale  Vidzeme  Kurzeme  Zemgale  Rīga  

    x 

Labās prakses piemēram pievienot īpaši mācību ekskursijai veidotas darba lapas vai skolēnam doto uzdevumu saraksta lapas( katrs mācību priekšmetu 

skolotājs ir uzdevis skolēnam konkrētu uzdevumu, kurš jāizpilda ekskursijas laikā, piemēram vēstures skolotājs ir uzdevis muzejā atrast attiecīgu informāciju, 

sociālo zinību skolotājs utt., skolēns atgriežoties iesniedz skolotājiem izpildītos uzdevumus). 

 

 


