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Dalībnieki – 1.kursa izglītojamie

Stundu ilgums – 160 minūtes

Stundu mērķis – rosināt izglītojamos brīvā atmosfērā baudīt daiļliteratūras (reālas, nevis

e grāmatas) lasīšanas procesu.

Sasniedzamais  rezultāts –  izprot  un  praktiski  pārliecinās  par  daiļliteratūras  nozīmi

cilvēka emocionālās labsajūtas veicināšanā.

Iepriekš izglītojamie informēti, ka stundā būs nepieciešama mīļākā vai lasīt sākta

daiļliteratūras grāmata, krāsainie zīmuļi, pleds, spilventiņš, ērts apģērbs.

I STUNDAS GAITA (80 min.)

1. Kopīgā kastītē tiek ielikti mobilie telefoni. 

2. Skolotājs ar izglītojamiem vienojas par klusuma ievērošanu stundas laikā.

3. Izglītojamie, ērti iekārtojoties klasē uz grīdas, lasa līdzpaņemto grāmatu. Telpā ir

klusums kā bibliotēkas lasītavā 😊(75 minūtes).

Lasīšanas stunda - fotogrāfija no paša autora resursiem

4. Fiziska izkustēšanās  - vingrojumi un staipīšanās. (5 min.)

5. STARPBRĪDIS.
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II STUNDAS GAITA (80 min.)

1. Uzdevumu izpilde darba lapā. (30 min.)

Jautājumi Atbildes

1. Manas  izvēlētās  grāmatas  autors,
nosaukums,  izdevniecība,  izdošanas
vieta un gads. (4p.)

2. Nosauc  vismaz  2  iemeslus,  kāpēc
izvēlējies tieši šo daiļdarbu! (4p.)

1. …

2. …

3. Pastāsti  izlasīto  (apjoms  50-70  vārdu!)
(6p.)

4. Kā  jūties,  lasot  grāmatu  bez
pārtraukuma  vairāk  nekā  1h?  Kāda  ir
līdzšinējā  pieredze,  salīdzini  ar  šajā
stundā gūto? (4p.)

5. Ilustrē  sevi  daiļliteratūras  grāmatu
pasaulē!  Raksturo  uzzīmēto  vārdiem!
(8p.)

2. Diskusija. (45 min.) 

Temats – grāmata ir (nav) labāka par datoru

Nosacījumi:

1) Individuāli izdomā 1 argumentu “par” pozīcijai un 1 argumentu “pret”, minot 

arī pierādījumu un piemēru no dzīves.

2) Klasē kolektīvi tiek izteikti vismaz 3 argumenti, kas apliecina, ka grāmata ir 

labāka par datoru un 3, ka ne. Visam ir arī pamatojums.

3) Kopīgi tiek veidoti secinājumi par grāmatas un datora atšķirīgo un kopīgo 

nozīmi mūsdienu cilvēka ikdienā.

3. Atgriezeniskā saite par stundā saprasto, uzzināto (izglītojamie papildina iepriekš 

izpildīto darba lapu).
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1) Stundas gaitā uzzināju, ka ……

2) Pildot uzdevumus patika ……

3) Šodienas darbā īsti neizpratu ……

4) Vēl vēlos apgūt un labāk saprast …..

VĒRTĒŠANA (summatīvā)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<3 4-7 8-11 12-16 17-20 21-24 25-27 28-30 31-32 33

Punktu sadalījums

Darba lapa – 26 punkti

Līdzpaņemta sava daiļliteratūras grāmata – 2 punkti

Ieinteresēta lasīšana bez aizrādījumiem – 2 punkti

Aktīva dalība diskusijā – 3 punkti. 

Guna Alksne, Jelgavas Tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotāja
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