Rīgas 19. vidusskolas projekta nedēļas plāns 2.- 9. klasēm 2016. gada 10. – 12. februāris
Kl.

Tēma

2.a
Jūra – mūsu
bagātība.
Saudzēsim!

2.b

3.

MežsLatvijas
bagātība.

Uzdevumi

10.februāris

11.februāris

1. Izzināt, ko nozīmē Zilais
karogs pie jūras.
2. Iepazīties par dabas
aizsardzības pasākumiem,
intervējot skolas
sētniekus.
3. Iepazīties ar glābēju un
ugunsdzēsēju profesiju.

10.00 – 14.00
9.00 – 12.00
Mācību ekskursija
Pētniecības darbs par Zilo
Ugunsdzēsēju muzejā.
karogu.
Uzzina, kā glābēji un
ugunsdzēsēji rūpējas
Akmentiņu apgleznošana.
par dabas saglabāšanu.

1. Informācijas par mežu
atlasīšana, lasot rakstus.
2. Tautasdziesmu atlasīšana.
3. Meža augu un dzīvnieku
atpazīšana.
4. Radošo darbu rakstīšana
par meža tēmu.
5. Informācijas un radošo
darbu apkopošana savā
“Meža
grāmatā”.

8. 30 Izziņas
literatūras izpēte un
informācijas atlase.
Savas “Meža
grāmatas” izveide.

8. 30 Prezentāciju “Mežs””
un mācību filmas
noskatīšanās. Augu un
dzīvnieku atpazīšana.
Aprakstu veidošana.
Grāmatas veidošana
( turpinājums).

8.15- 11.30
Jūras tēma. Zilais
karogs.
Individuālo darbu
prezentācija. Mākslas
nodarbība.

10.30-12.30
Nodarbība „Kontinentos un
valstīs.” Dabas muzejā.

1. 1.Radīt izpratni par Zilo
karogu. Izveidot mākslas
Jūra. Zilais
darbus par jūras tēmu.
karogs.
2. Mācīt gatavoties klases
vakaram, strādājot grupās.
3. Nostiprināt zināšanas par
kontinentiem nodarbībā
Dabas muzejā.

12. februāris
Plānotās aktivitātes

datums

9.00 – 12.00
Prezentācija
Tikšanās ar skolas sētnieku. Apgleznoti
Skolas apkārtnes apsekošana. akmentiņi izstādei.
Sirsniņbrīdis klasē.

8. 30 informācijas
papildināšana savā “Meža
grāmatā”.
Radošā darba melnraksta
veidošana.
Gatavošanās prezentācijai.

15.00-18.00
Klases Sirsniņvakars

Meža grāmatas
izveide.
Uzdevumu par
mežu prezentācija.

Prezentācija
Zīmējumi izstādei
“Es zīmēju jūru”.
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4.

5.

6.a

6.b

Ūdens kā
vērtība.

Zilā karoga
pludmales
Latvijā un
pasaulē.

Meža veltes.

Noskaidrot ūdens ceļu
no tā ieguves līdz
attīrīšanai.

1. Iepazīties ar Zilā
karoga kustību.
2. Uzzināt, kur Latvijā
pieejamas Zilā karoga
pludmales.
3. Noskaidrot, kur pasaulē
ir izplatītas Zilā karoga
pludmales.
1. Rast un apkopot
informāciju par
meža veltēm.
2. Izdomāt un
izveidot spēli
sākumskolas
skolēniem par
mežu.

Ūdens kā vērtība 1.Ūdens kā dzīvības avots.
2.Ūdens attīrīšana.
Ūdens izmantošana.

9.00 – 12.00

9.00 – 14.00

9.00 – 12.00
Materiālu apkopošana,
prezentācijas veidošana.

Prezentācija
Uzstāšanās ar
pētniecisko darbu.

Materiālu apkopošana
par ekskursiju uz
Bioloģiskajām
attīrīšanas iekārtām
“Daugavgrīva”.

Ekskursija uz Rīgas
Ūdensapgādes
muzeju Baltezerā.

Plkst.10.00 – 13.00
Darbs pie projekta tēmas.
Darbs grupās. Informācijas
atlasīšana, apstrāde un
apkopošana.

10.00 – 13.00
Individuāls un grupas
darbs pie projekta tēmas.

Darbs klasē pie galda
spēles izveides.
Jautājumu sagatavošana
galda spēlei par kokiem un
mežu.

Skolēni strādā individuāli
vai pāros, sagatavo galda
spēli par kokiem un
mežu. Katrs sagatavo 10
jautājumus, uz kuriem
galda spēlē būs jāatbild.

Mācību ekskursija ar uz
Elektroenerģijas muzeju
Ķegumā.

Paredzam, ka
prezentācijā
atrādīsim gatavu
galda spēli par
mežu.
Iespējams būs
sagatavota arī
neliela prezentācija
par mūsu darbu.

10.00 Mācību nodarbība
Bioloģiskās attīrīšanas
stacijā “Daugavgrīva”.
Ja tiekam.

Pl. 10.00 skolas zālē
mācību nodarbība par
dabas vērtībām un
teritorijām mūsu apkārtnē
( Piejūras Dabas parks,
Daugavgrīvas liegums),
kāpēc tas jāsargā, kam
pievērst uzmanību.

Mācību ekskursija uz
Ķeguma HES, Daugavas
spēkstaciju muzeju.

Prezentācija

22.02.
Plkst. 10.00 – 13.00
Darbs pie projekta tēmas.

Prezentācija
Prezentāciju
izveide ( digitāli).

Materiālu apkopošana.
Prezentācijas sagatavošana.
Izstādes “5.klases ideālā
pludmale” ierīkošana.

2

7.

8.a

1. “Elektrība
mūsu
mājokļos”.
2. Lasītprasmes
attīstīšana.
“Lasīšanas
darbnīca”
3. “Ūdens
maģija”.

Ūdens kā vērtība

1. Iepazīt vienu no
vadošajiem
energoapgādes
Nodrošinātājiem
Baltijas valstu
tirgos.
2. Motivēt un
ieinteresēt skolēnus
lasīt ārpus mācību
stundām.

1.Pasaules ūdens diena.
2.Zilais karogs.
3.Ūdens Bolderājas vidē.

.

8.b

9.

Zilais karogs
Latvijas ūdeņu
krastos.

1. Uzzināt par Zilā
karoga nozīmi.

1.Ūdens kā
dzīvības avots.

1.Ūdens nozīme cilvēka
dzīvē, cilvēka organismā.

2.Ūdens
attīrīšana.

2.Ūdens piesārņojumi.

Pl. 11.00 – 13.00
Mācību ekskursija uz AS
“Latvenergo” , Enerģētikas
muzeja krātuvi Rīgā.
Nodarbības laikā
iepazīsimies ar
elektroenerģijas
izmantošanu mūsu
mājsaimniecībās un arī ar
uzņēmuma veiktajiem
pasākumiem novēršot vai
mazinot videi radītos
riskus.
Mācību nodarbība
bioloģiskās attīrīšanas
stacijā “Daugavgrīva”
plkst.10.00

Prezentācijas “Zilais
karogs” gatavošana.

Tēmas izvēle, plānojums,
pienākumu sadale.

Pl.9.00 – 13.00
Pl.12.00
Darbs mācību kabinetā.
Zinātkāres centra “Zili
Lasītprasmes darbnīca.
brīnumi” apmeklējums.
Darbosimies ar žurnāliem Nodarbība – “Eksperimenti”
“Ilustrētā Junioriem”.

Mācību nodarbība par
dabas vērtībām un
teritorijām mūsu
apkārtnē. Plkst.10.00
skolas zālē.

Individuāla informācijas
iegūšana un apkopošana pēc
noteiktajiem uzdevumiem.

Plkst.10.00
Mācību nodarbība par
dabas vērtībām un
teritorijām mūsu
apkārtnē.

Individuālais darbs.
Informācijas apkopošana.

Paveiktā darba
apkopojums, uzlabojumi,
darbs grupās.

Patstāvīgais darbs
Patstāvīgais darbs bibliotēkā,
ar informācijas avotiem.

Prezentācija
Mēģināsim
sagatavot
eksperimentus,
kuros tiek
izmantots ūdens.

Pētnieciskā darba
prezentācija.
Uzstāšanās 22.03.

Prezentāciju
izveide ( digitāli).

Prezentācija.

3.Ūdens attīrīšana.
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