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Stundas mērķis:

• Iepazīt koku īpatnības, lasot latviešu tautasdziesmas.

Uzdevumi:

• Sameklēt latviešu tautasdziesmas par izvēlēto koku, 

sameklēt aprakstu, izpētīt koka nozīmi. 

• Izveidot kolāžu no lapām, kas atrodas skolēna dzīvesvietas

apkaimē.

Darba formas: 

• Darbs ar grāmatu, internetu, darbs dabā, iemācītas

tautasdziesmas no galvas, rotaļas.

• Izstāde, kurā sakārtotas kolāžas no dabas materiāliem un 

tautasdziesmas par izvēlēto koku (16 koki, kas sastopami 

Dagdas parkos un skvēros).

Norises vieta: skola, Dagdas bērnu bibliotēka, skvērs.

Norises laiks: 2016.g. septembris



Darba un stundas plāns

• Sagatavošanās darbs skolā un mājās.

• Nodarbība Dagdas bērnu bibliotēkā.

• Nodarbība skvērā.

• Labie vārdi bibliotēkā.

• Apkopojums, secinājumi klasē.

• Prezentācijas sagatavošana.



Kas, bērziņ, tev apsedza

Tādu zaļu villainīti?

Migla, migla, rīta rasa,

Pavasara lietutiņš.

Lieta, lieta liepiņā,

Liela liepas zariņā:

No liepiņas kokles griezu,

No zariņa stabulītes.

Ai, kuplais ozoliņ,

Tavu lielu vecumiņu:

Es piedzimu, tev atradu,

Es nomiršu, tu paliksi.

Bērziņam balti svārki,

Ošam zaļas vadmaliņas,

Ozola, zemzaram,

Trim kārtām zīda josta.



Skolēnu darbu izstāde Dagdas bērnu 

bibliotēkā



Sagatavošanās darbs skolā un mājās



Nodarbība bibliotēkā

• Uzruna un izstādes 

atklāšana Dagdas bērnu 

bibliotēkā.

• Bibliotekāres stāsts par 

kokiem, mežu, tā nozīmi 

cilvēku dzīvē.

• Skolēnu tautasdziesmu 

lasījumi par ozolu, osi, 

apsi, bērzu, kļavu, 

pīlādzi, paegli, lazdu, 

egli, priedi, alksni, vītolu, 

ievu, mežu. 





Nodarbība skvērā
(spēles un rotaļas)

• Salikt tautasdziesmu no 

dotajiem vārdiem.

• Mīklu minēšana.

• Atpazīsti koku – aklās 

mīklas.

• Kurš nosauks vairāk koku 

soli pa solim?

• Aktivitāte “Es zinu vienu 

koku: bērzs – b,ē,r,z,s...

• Kustību rotaļa “Vāveres, 

zīles, rieksti”





Labie vārdi bibliotēkā

Skolēni atgriezās 

bibliotēkā un izteica 

savas domas par 

stundu: interesanta, 

radoša, darbīga, 

rotaļīga, raita, 

garšīga, jauna, 

lietderīga, jautra, 

saprotama, 

izzinoša, priecīga, 

draudzīga.



Apkopojums, secinājumi klasē

• Man patika: stunda ārā, taisīt kolāžu mājās, mūsu 

darbu izstāde, jautri pavadījām laiku, pacienāja ar 

āboliem. 

• Es iemācījos/uzzināju vairāk informācijas par 

kokiem, iemācījos tautasdziesmas no galvas, 

dažādas rotaļas. 

• Šis projekts rīkots, lai bērni vairāk uzzinātu par 

Latvijā augošiem kokiem, to nozīmi foklorā un 

cilvēka dzīvē, apskatītu un izstaigātu apkārtni pie 

savas mājas. 

• Paldies bibliotekārēm Ilonai un Ainai par atbalstu 

un skolotājai Ainai par ideju rīkot šo nodarbību.

STUNDAS DABĀ IR VAJADZĪGAS!



Paldies par uzmanību!


