PUMPURU VIDUSSKOLA
BĒRNU ATTĀLINĀTĀ APMĀCĪBA
Pirmsskolas skolotāja: Karīna Kadiķe

NODARBĪBAS TĒMA
“SKOLOTĀJAS GUDRĪBAS KASTE”

LIELAIS JAUTĀJUMS?
Pumpuriņš

KO ES VARU DARĪT ŠAJĀ PASAULĒ?
Jau agrā pavasarī bērni stādīja Pupuriņam sīpolus, lai būtu vesels un
neslimotu. Bērni Pumpuriņam mācīja sēšanas darbus un stāstīja, kas ir
veselīgi un kas ir kaitīgi. Jau pēc pāris dienām bērni ēda pašu izaudzētas
loku maizītes un pagaršoja kā garšo pats sīpols. Bērniem ļoti šīs nodarbības
patika. Bērni vēroja, prognozēja un uzņēmās rūpes par iesākto darbu.
Ņemot vērā bērnu intereses, iepriekšējo pieredzi un zināšanas, tika
veidota nodarbību “Skolotājas gudrības kaste”, kurā bērni padziļināja jau
esošas zināšanas par pupas dzīves ciklu.
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Ieskats no sēšanas darbiem
• Lai bērniem aktivizētu izziņas interesi, tika iekārtota vide,
kurā bērni nesteidzoties izbaudīja augsnes un sīpolu īpašības.
Uz galda tika novietota augsne un sīpoli. Bērniem dota iespēja
to iztaustīt ar rokām, aplūkot un secināt, ka tai ir smarža, tā ir
irdena utt. Bērni darbojās enerģiski, tāpēc dažkārt augsni
varēja pamanīt dažādās telpas vietās.
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Dabaszinības,
valodu mācību joma.
MĒRĶIS:
SEKMĒT BĒRNU IZPRATNI PAR PUPU KĀ PĀKŠAUGU UN TĀ
AUGŠANAS ĪPATNĪBĀM, GŪT POZITĪVU PĀRDZĪVOJUMU SĒJOT
PUPAS.
SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS: sēj, novēro un rūpējas par dēstiem
(iepazīst augsni un augus, mācās bērt, sēt, liet).
ATTĪSTĀMĀS CAURVIJAS: sadarbība.
TIKUMI, VĒRTĪBAS: uzņēmība, atbildība.
IZDALES MATERIĀLI: pupu sēkla, vate sēšanai, caurspīdīgs maisiņš,
skolotājas rakstītā vēstule.
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SECĪBA nodarbībai
1.

Dodas
mājās

Pumpuru vidusskola

2.
Mamma vai tētis
aiziet uz skolu
pakaļ skolotājas
atstātajam
materiālam

5.

Visi priecājas par
redzamu rezultātu!

Skolotāja ar
audzēkņiem
komunicē,
4.
sadarbojas,
izmantojot tālruņus,
e-klasi, zoom.us

Kopā pilda
uzdevumus

3.

Vecāki kopā ar
bērniem skatās
skolotājas
norādījumus.
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JAUTĀJUMI, KO SKOLOTĀJA SEV UZDOT?
• Cik lielā mērā šis temats ir vērtīgs ārpus grupas/ klases
sienām?
• Vai šis temats ļaus iegūt dzīvei vajadzīgās iemaņas?
• Kā bērni varēs izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas?
• Vai bērniem šis temats būs interesants?
• Kā panākt, lai mācīšanās būtu aizraujoša?
Lai arī nodarbība norit attālināti, uzmanība tika pievērts tam,
lai tiktu nodrošināti visi trīs mācīšanās posmi – aktualizācija
(uzmanības pievēršana/ sākotnējās intereses izraisīšana
(skolotājas vēstule).
apjēgšana
(izmantoju
daudzveidīgus
metodiskos
paņēmienus, refleksija (iegūto zināšanu un prasmju
izvērtēšana, pārdomas par mācīšanās procesu) (bērnu,
vecāku, pedagogu sadarbība, uzslavas, redzamais gala
rezultāts, pārrunas).
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Skolotāja bērniem atstājusi mazu brīnuma kastīti skolā, kurā atrodas
pupu, vates gabals un vēstule. Skolotāja atstātajos norādījumos
aicināja vecākus kopā ar bērnu izlasīt vēstuli, veikt
savstarpējas pārrunas un tikai pēc tam apskatīties kastes saturu.

Labrīt, bērni! (Skolotājas vēstule)
Jums raksta skolotāja, kura rūpējas par to, lai visi bērni veselīgi ēstu. Vai jūs zināt, kas
ir veselīgs ēdiens? Un kas ir neveselīgs ēdiens? Vai jūs arī zināt, kāpēc šie ēdieni ir
veselīgi un neveselīgi? Veselīgs uzturs cilvēkiem sniedz enerģiju, spēku, veselību un
daudz vitamīnu, kuri bērniem ir nepieciešami, lai izaugtu lieli un stipri. Jūs jau arī
vēlaties izaugt lieli un stipri, kā jūsu mammas un tēti? Pareizi? Ja bērni ēd ļoti
neveselīgi, tad viņiem sāp punči un zobi, un tad ļoti bieži jādodas pie ārstiem, lai
novērstu neveselīgas ēšanas problēmas. Kā jūs, bērni, domājat, ko es jums varētu
atsūtīt, lai rūpētos par jūsu veselīgo uzturu? Varbūt esmu jums atsūtījusi kādu šokolādi
vai čipsu paku? Šajā kastē labprāt gribētu jums nosūtīt kādu manu garšīgo kartupelīti
vai burkāniņu, bet tad es izdomāju, ka jānosūta jums kaut kas interesants un ļoti
veselīgs, turklāt arī salds. Tā kā pavasara sākumā esam cītīgi stādījuši, lai izaugtu lociņi,
tātad sīpolus jums nesūtīšu.
No sākuma, bērni, attaisiet kasti un paskatieties, kas tur iekšā ir! Kā jūs domājat,
kas jums būs jādara? Jā! Jūs kaut ko sēsiet! Kas tas būs? Varbūt pamēģināsim ar mīklas
palīdzību uzminēt No maza balta maisiņa izspraucas zaļi asniņi, strauji zarojas, stīgojas
un aug uz augšu. Uzminējāt? Vai visi zina, kas ir pupa? Un kā viņa garšo? Tagad es
jums mazliet izstāstīšu, kas tāda pupa ir. Pupa ir pākšaugs. Tie dzīvo pākstī, tāpēc tos
sauc par pākšaugiem. Varbūt jūs zināt vēl kādu pākšaugu? Pupas ir bagātīgas ar
visādām labām vielām, kas ir ļoti veselīgas un ir ļoti garšīgas. Vai jums visiem garšo
pupas? Tad nu tik uz priekšu, veiksmi jums sēšanā! Gaidīšu no jums vēstulīti ar
bildītēm, kā tad jums gāja. Ar cieņu skolotāja!
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NOBEIGUMS, REFLEKSIJA

• Bērni bija ļoti uzmanīgi klausījušies manu vēstuli, pildījuši visus
norādījumus, jo viņi atcerējās, ka biju vēstulē aicinājusi atpakaļ saņemt
bildītes, ar to, kā tad viņiem bijis gājis. Saņēmu ļoti daudz attēlus un video
ar pupas dīgšanu! Saņēmu arī uzzīmētus un ar plastilīnu izveidotas pupas.
Ļoti daudz radošu darbus saņēmu!
• Pašvērtējums!
• Nodarbību uzskatu par izdevušos. Atkārtoti vadot nodarbību norādījumus
atstātu ierunātā veidā,video formātā, vai sazvanoties individuāli ar katru
audzēkni. Turpinu, joprojām, saņemt pupas dīkšanas bildes ar sajūsmām.

Turpinājumā bildes ieskatam!
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AUDZĒKŅU IESŪTĪTĀS BILDES UN DARBI

Gustava L. Pupa, kuru drīz
stādīs laukā!

Markusa pupa! Mamma ar
Markusu pauda lielu sajūsmu par
rezultātu!
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Visiem vēlot stipru veselību un
radošumu, īstenojot attālināto
izglītības procesu!
Paldies par uzmanību!
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