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 Mērķis: Piemērot darbā dažādu metožu klāstu, lai 
skolēni mācītos ar motivāciju ,prieku un rastu 
gandarījumu par paša paveikto darbu.         

Uzdevumi:

1. Iegūt zināšanas vienlaicīgi vairākos mācību 
priekšmetos.

2. Integrēt esošās zināšanas jaunās prasmēs, saistot to 
ar reālu dzīvi,  izmantojot ikdienas situācijas un 
radošo darbību.  

3. Vingrināt un nostiprināt patstāvīgās mācīšanās 
prasmes.   

4. Attīstīt skolēnos pētnieciskās prasmes.      

5. Vingrināt prasmi sadarboties.   

6. Raisīt pozitīvas emocijas.          



Rudens vēstule

Krāsainais gadalaiks piedāvā doties ceļojumā kopā ar āboliem.                 

Jautājumi , kas paplašina bērnu domāšanas prasmes:                                                           

1.Ko tu vari par mani pastāstīt?                                                                      

2.Par ko vēl tas liek tev domāt?                                                                        

3.Kā, pēc tavām domām, to vēl varētu 

uzzināt?                                               

4.Ko tu varētu darīt?                                                                                           

5.Pastāsti man , kas notika?                                                                               

6.Ko tu vari darīt nākamreiz?                                                                                

7.Par ko vēl tas atgādina?                                                                                   

8.Pastāsti,kā tas izskatās?                                                                                    

9.Kas notiktu , ja…….



Dabas zinības

Pētnieciskā darbība skolas bibliotēkā:

1. Ābeļu šķirne, ābeles koksni ,saknes. 

2. Āboli pēc svara .

3. Kas ir ābolskābe?

Darbs  stundā:

1. Kāpēc āboli ir tārpaini?            

2. Darbs ar lupu un mikroskopu .

3. Sēkliņu  skaitīšana. 

4. Plaukstu masāža.    



Latviešu valoda

Darbs bibliotēkā - dzejoļi par āboliem. 

 Pašu sacerētie dzejoļi, stāsti, pasakas.

 Krustvārdu mīklu minēšana.

 Tārpiņa stāsti. 

 Vēstules ābolam. 

 Darba lapas, ko piedāvā ābolu vīriņš.



Matemātika

Piedāvātas dažādas darba lapas:

1. Teksta uzdevumu risināšana. 

2. Matemātiskās darbības. 

3. Zīmēšana, meklēšana, 

krāsošana .

4. Cik un kādus produktus 

vajag ābolu pīrāgam.



Mājturība

 Darbs ar papīru.

 Ābola draugs –ābolītis.                                                        

 Ābolu pīrāgs Latvijas simtgadei.



Mājturība



Vizuālā māksla

 Ābols dažādās mākslas tehnikās. 

 Ābeles zīmēšana - kopdarbs.



Sociālās zinības

 Salūts Latvijai. 

 Ābols –veselībai.

 Ābolu draudzība.



Angļu valoda

 Ābols –Anglijā.



Sports

 Kustību rotaļas, spēles 

ārā u sporta zālē.

 Ābolu stafetes.

 Stundu laikā dažādas 

fizminūtes.



Mūzika

 Āboldziesmiņa.

 Ābolu notis, taksmērs.



Pašvērtējuma lapa



Secinājumi

Integrētā pieeja piedāvā daudzpusīgas, 
interesantus uzdevumus, kas rosina bērnus domāt, 
analizēt un strādāt radoši ar pilnu atdevi. 

Mainās skolēnu darbība, mainās motivācija. 

Skolēni iemācās saredzēt savus darba rezultātus 
un iegūto zināšanu un prasmju jēgpilnu 
pielietojumu reālās dzīves situācijās. 

Skolēni strādāja aktīvi, aizrautīgi, izrādīja interesi 
par darbu stundās un jūtās brīnišķīgi.



PALDIES PAR 

UZMANĪBU!


