
AKTIVITÄTENLISTE 
– für die Unterrichtseinheiten, die wir draußen umsetzen.   
 

Schule/skola Dagdas vidusskola 
LehrerIn/skolotāja Marija  Micķeviča 
Schulfach/priekšmets Angļu  valoda 
Schulstufe/pakāpe Sākumskola 
Klasse/klase 4.a klase 
Anzahl teilnehmende 
SchülerInnen/sk.skaits 

15 skolēni 

GeschlechtW 
M 

 9 
6 
 

Jahreszeit (Datum) 7.09.2016. 
  
Inhalt im Detail/saturs Rudens  dabā 
Lernziel/mērķis Apgūt  leksiku par  tēmu  rudens  un    veidot  radošo  

darbu   kā  mainās koki  4  gadalaikos 
Lehrplan/plāns 1. Sagatavošanās darbs mājās un skolā(atrodi  

vārdus  saistībā  ar  rudeni) . 
2. Nodarbība ārā  pie  skolas 
3. Aplicēšana.Stāstījuma  veidošana 
4. Prezentācija par  rudeni 
5. Dzejoļa  sacerēšana(mājas darbs). 

Zeit, die in Anspruch 
genommen hat/laiks 
nodarbībai 

2 mācību stundas (80 min) 

notwendiges 
Zubehör/kas vēl jāņem vērā 

Prasme strādāt    ar  vārdnīcu, noskaidrot  
nepazīstamo  vārdu  nozīmes 

notwendige 
Vorbereitung/sagatavošanās 

Sameklēt   darba  lapas  stundas  tēmai  un  vecumam  
atbilstošās   
 

Anforderungen (worauf ist 
zu achten)/prasības 
nodarbībai 

Darbs ar dabas materiāliem, darbs dabā, individuālais  
darbs 

  
Lernort (im Detail)/mācību 
vieta 

Skolas  apkārtne-parks-mežs 

Vorteile dieses 
Lernortes/māc.vietas 
priekšrocības 

Skolā izstāde  zu   Erasmus+    projekta   sienas  

Eventuelle 
Schwierigkeiten/grūtības 

Auksts  un  vējains  laiks 

Sonstiges/cits Fonā  skolēnu  darbošanās  laikā  skan dziesmas „ 

Autumn Leaves are Falling Down  un  „Fall song  „ 
  
Gibt es eine Präsentation 
dazu?/prezentācija 

Pielikumā(darba  lapas,kas  tika  izmantotas  
nodarbībā) 

Eventuell Fotos/foto Pielikumā  



Autumn is such a wonderful time of year. There are so many great ways to explore 

the changing season. 

 

Skolēni  tiek  iepazīstināti  ar  dzejoļa- Acrostic  rakstīšanu. Tas būs   arī  skolēnu  

mājas  darbs. 

 Students will create an acrostic poem using autumn-themed words. 

(An acrostic poem is a poem that uses the letters of a word to begin each line 

vertically. Off of each vertical letter, another word or phrase is written that begins 

with the same letter) 

 The class creates a list of descriptive words that deal with the subject of autumn. 

This list can be written on the board or on a piece of poster paper to allow the 

students some visual help if they are having difficulty deciding on their own fall 

vocabulary words. Words can be the months of fall or descriptive words dealing 

with the sights and sounds of fall. The words should be at least six to eight letters 

long. 

 

F alling temperatures  

A utumn activities  

L osing leaves  

L eaving summer behind 

Nākošajā  stundā  skolēni  savus  sacerētos  dzejoļu  prezentē  klase. 

Foto  no  skolas  apkārtnes.  Skolēni  klasē  apguvuši  leksiku, mēģināja  atrast  vārdus  skolas  

apkārtnē  saistībā  ar  rudeni. 

 

 
 



 

 



 

 


