
Projekta Nr. 2019-1-PL-01-KA201-0655421 

„Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā“

Vārdu krājuma palielināšana - Datori un tehnoloģijas

Autors: Edita Jasionienė

Alytijas Dzūkijas skola

Šajā dokumentā sniegtie metožu apraksti ir licencēti ar Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC 

BY-SA 4.0) starptautisko licenci

)



Nodarbības plāns

Mērķi: 

Pēc nodarbības pabeigšanas skolēni spēs:

Lietot atbilstošu datora leksiku.  

Pēc nodarbības skolēni spēs formulēt atbildi uz jautājumu "Apspriediet 

tehnoloģiju lietojumu un priekšrocības".

Mācību un mācību līdzekļi: 

1. uzdevums (jāizpilda)  

2. uzdevums (klausīšanās uzdevums) 

3. uzdevums (diskusija - darbs pāros)

Metodes: individuāls darbs, darbs pāros, atgriezeniskā saite 

Vērtēšana: neformāla, kolektīva vērtēšana  

Ilgums: 45 minūtes



Ievads: 

uzdotā mājasdarba pārbaude. (4 min.)

Mācību stundas mērķi: Iepazīstiniet ar nodarbības mērķiem un uzdevumiem (4 min.) 

Vingrinājums (12 min.):

1. uzdevums - Skolēni izlasa rakstu un papildina teikumus ar sniegto informāciju.

2. uzdevums - skolēni noklausās ierakstu un izvēlas pareizo atbildi.

1. Raksts ir par uzņēmumu Apple Computer: 

a) taisnība

b) nepatiess

c) šāda informācija nav sniegta.

2 - Kad piedzima Stīvs Džobss?

a) 1974

b)1955

c)1964

3. Stīvens bērnībā pats izgatavoja televizorus, jo viņa ģimene bija nabadzīga.

a) taisnība

b) nepatiess

c) šāda informācija nav pieejama.

4. kāpēc Stīvs Džobss skolā nemācījās 5. klasē?

a) viņš mācījās universitātē

b) viņš uzskatīja, ka mācīties ir pārāk grūti

c) viņš nezināja, ko darīt dzīvē. 

5. Stīvs Džobss nekad nav pabeidzis vidusskolu.

a) taisnība

b) nepatiess

c) šāda informācija nav pieejama.



3. uzdevums - darbs pāros - diskusija - skolēniem tiek uzdoti jautājumi, viņi tos 

apspriež pāros un dalās savos viedokļos par uzdotajiem jautājumiem.

Atbildiet uz šādiem jautājumiem (20 min.):

1. Cik stundas dienā pavadāt tiešsaistē?

2. Kādas ir datoru izmantošanas skolā priekšrocības?

3. Kad tika izgudrots dators?

4. Vai jūs domājat, ka varētu pārtraukt lietot datoru uz nedēļu? Kāpēc jā? / 

Kāpēc ne?

5. Kādā vecumā bērniem būtu jāmācās lietot datoru?

6. Vai skolā varat pārbaudīt savu Facebook kontu? Kāpēc jā? / Kāpēc ne?

7. Kad pirmo reizi izmantojāt datoru?

8. Vai jums patīk skatīties videoklipus tiešsaistē? Kāpēc jā? Kāpēc jā / kāpēc 

nē?

9. Vai, jūsuprāt, tiešsaistes videospēles ir pārāk vardarbīgas? Kāpēc jā? / 

Kāpēc ne?

10.Kādas ir trīs patiešām sliktās lietas, kas saistītas ar datoriem?

Pārdomas par rezultātiem. (2 min)

Novērtēšana (kumulatīvais novērtējums-1 min.)

Mājasdarba uzdevums (2 min.)

Sagatavojiet īsu uzrunu par tēmu "Tehnoloģijas manās mājās".


