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Pumpuru vidusskola 

3.b klases mācību darba plāns 

2020.gada 23.-27.martam 

  

 

Šī nedēļa mums projektu nedēļa. Strādājam mājās.  

Būšu pieejama konsultācijām no 9.00-12.00. Rakstiet man e-klasē, Watsappā. 

 

Mūsu tēma Profesijas 

          Sasniedzamais rezultāts. Iepazīties ar kādu profesiju padziļināti, izpētīt to, 

aprakstīt un pastāstīt citiem. 

Pirmdiena 

Sākam darbu!  

1. Izvēlies to profesiju, ko gribi pētīt padziļināti.  

Vari izmantot interneta vietni www.profesijupasaule.lv  

Pēc alfabēta izvēlies profesiju vai pats to ieraksti meklēšanas lodziņā. Tad izpēti 

attēlus, kur to var mācīties, palasi intervijas (augšpusē uzspied uz vajadzīgā lodziņa).  

 

2. Izdomā, kā veidosi savu darbu - 

 vari gatavot plakātu,  

 rakstīt uz A4 lapām un veidot savu mapīti,  

 vari izveidot prezentāciju datorā,  

 vai citādi.  

 

3. Izveido sākumlapu (titullapu). 

Raksti –  

 skolas nosaukumu,  

 klasi,  

 vārdu, uzvārdu,  

http://www.profesijupasaule.lv/


2 
Pumpuru vidusskola  

3.b projektu nedēļa 

 projekta nosaukumu,  

 datumu. 

 

4. Sāc vākt materiālus – attēlus, informāciju no grāmatām, interneta.  

Būtu ļoti labi, ja varētu aprunāties ar kādu cilvēku, kas strādā šo profesiju. 

 

Otrdiena  

Izveido savu plānu! 

  Piemēram:  

 apraksti profesiju,  

 kādi ir darba pienākumi,  

 kur var mācīties, cik ilgi jāmācās,  

 kādiem mācību priekšmetiem skolā jāpievērš lielāka uzmanība,  

 kādas ir darba iespējas, 

 ko šī profesija dod citiem cilvēkiem,  

 apraksti kāda cilvēka stāstījumu par savu darbu, 

 vai līdzīgi. 

Sāc rakstīt projektu! 

 

Trešdiena  

Turpini darbu!  

Vari izdomāt kādu mīklu, sacerēt vai atrast dzejoli par šo profesiju, pievienot 

savus zīmējumus un citus attēlus.   

 

Ceturtdiena 

Raksti radošo darbu uz A4 lapas un noformē!  

“Ja es būtu…( raksti profesijas nosaukumu)” 

Veido jautru stāstiņu, kā tu veiktu šo darbu, ko darītu, ko mainītu šajā profesijā. 

Vari fantazēt! Izdomā pats kādu notikumu, kā tas varētu būt (apmēram 100 vārdus). 
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Par šo stāstiņu saņemsi vērtējumu latviešu valodā. Ievēro pareizrakstību, lielos 

burtus, teikumu robežas. Es gribētu, lai šo stāstiņu tu nofotografē un atsūti man uz 

e-klases pastu. 

 

Piektdiena 

Veic īsu apkopojumu uz A4 lapas: 

 ko es ieguvu/uzzināju, rakstot šo projektu,  

 kas padevās labi, 

 kas radīja grūtības. 

 

Vēlreiz pārskati savu darbu!  

Ja tā ir prezentācija, atsūti man uz e-klases pastu. 

Ja plakāts, nofotografē un atsūti uz e-klases pastu. 

Ja veidoji mapīti, nofotografē lapu, kas tev izdevās vislabāk un atsūti uz e-klases 

pastu.  

 

Izveidoto projektu saglabā līdz laikam, kad tiksimies skolā.  

Tad tos prezentēsim visi kopā. 

 

Lai visiem labi veicas! 

Skolotāja Vēsma 


