


Ar rokām darināts papīrs - kā tiek iegūts ar rokām darināts 

papīrs 

NODARBĪBAS PLĀNS 

Mācību stundas mērķi: 

• bibliotēkas kā pievilcīgas laika pavadīšanas vietas prezentācija,  

• pārstrādājamu materiālu izmantošana rokām darināta papīra ražošanā. 

• otrreizējai pārstrādei derīgo materiālu šķirošana - visi "atkritumi" tiek 

pārstrādāti. 

• veselības un drošības noteikumu nostiprināšana tehnoloģiju stundās 

Izglītības mērķi: 

• veicināt interesi par grāmatām, 

• vides apziņas veicināšana. 

• norāde par pareizu papīra lietošanu 

• meža aizsardzība 

• klases komandas integrācija 

• darba vietas uzturēšana kārtībā. 

Terapeitiskie mērķi 

• uzlabošana smalkās motorikas, 

• motoriskās koordinācijas uzlabošana, 

• uzlabošana uztveri, 

Veidi: demonstrācija 

Metodes: praktiskas darbības 

Mācību līdzekļi: 

 



makulatūra - avīžu papīrs, bļoda, ūdens, mazgāšanas līdzeklis, maisītājs, rullītis 

virsmas izlīdzināšanai, YouTube video: 

https://www.youtube.com/watch?v=YfoMaO5nwdU 

Grāmatas no sērijas Kicia kocia: "Kicia kocia un atkritumu šķirošana", " Kicia kocia 

bibliotēkā". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kitten -kitten ir Polijā populāra grāmatu sērija, kas bērniem rāda pasauli. 

https://www.mediarodzina.pl/seria/kicia-kocia/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Levads:  

• Sagaidīšana - bērnu informēšana par to, ko viņi darīs šajā mācību stundā. 

• Grāmatas, kas iepazīstina ar šo tēmu, lasīšana.  

• Videoklipa par papīra vēsturi skatīšanās.  

• Diskusija par makulatūru, papīra šķirošanu un pārstrādi. 

Praktiskais darbs 

Norādījumi skolēniem: 

1. Lelej trijās bļodiņās ūdeni un nedaudz trauku šķidruma, ieliec sasmalcinātu 

papīru un mīcī to ar rokām, līdz tas kļūst mīksts (bērniem var iedot veselas 

papīra lapas un palūgt tās saplēst vai sagriezt mazos gabaliņos). 

2. Uzlieciet ceturto bļodu un dvieli, lai bērni varētu nomazgāt un noslaucīt rokas. 

3. Ielieciet sasmalcināto papīru miksera traukā un pārlejiet to ar ūdeni. 

4. Sasmalciniet samērcēto makulatūru līdz gludai pastai, 

5. Sagatavojiet audumus un novietojiet uz tiem rāmjus. 

6. Smalcināto mīkstumu pārberiet uz ierāmēta auduma un, ar pirkstiem mīcot 

mīkstumu, izveidojiet kārtiņu. 

7. Pārklājiet mīcīto masu ar otru auduma gabalu. 

https://www.youtube.com/watch?v=YfoMaO5nwdU
https://www.mediarodzina.pl/seria/kicia-kocia/


8. Novietojiet uz auduma līdzenu dēlīti un piespiediet to ar kādu smagu 

priekšmetu, līdz liekais ūdens izkūst, vai arī varat velmēt ar rullīti, lai iegūtu 

gludāku tekstūru. 

9. Atklājiet loksni un pagaidiet, līdz tā nožūst. 

Skolēnu aktivitātes stundas laika 

1. . Skolēni sāk strādāt skolotāja uzraudzībā.  

2. Skolēni veic skolotāja noteiktos darba posmus. 

3. Kopsavilkums - bērni pārrunā ar rokām darināta papīra izgatavošanas tehniku. 

4. Skolēni sakopj savas darba vietas. 

5. Mājasdarbs - izgatavojiet rokām darinātu papīru saskaņā ar nodarbībā 

dotajiem norādījumiem un uz tā uzzīmējiet Ziemassvētku motīvu. 

6. Atvadas. 

Fotogalerija no notikušajām nodarbībām 

 



 

 

 



 

 

 



 


