
Mācību materiāla anotācija

Sociālās zinības 5. klasei.

Mācību stundas tēma: “Ceļojums pagātnē”.

 Mācību materiāls „Ceļojums pagātnē” ir paredzēts tēmas “ES un CITI” 

apguvei 5. klases skolēniem mācību priekšmetā sociālās zinības. 

 Sociālās zinības ir integrēts mācību priekšmets, kurā ietvertas dažādas 

jomas, tajā skaitā vēstures stundas un ētika.

 Mācību materiālā ir iekļauts detalizēts stundu plāns, prezentācija, infor-

matīvais materiāls un darba lapa. Stundu plāna realizācijai nepieciešamas divas 

mācību stundas, ieteicams tās apvienot vienā blokā. 

 Stundas tēmu „Ceļojums pagātnē” ieteicams ņemt pēc tēmas „Mana 

valsts”, kuras ietvaros skolēni veidoja prezentāciju „Es lepojos”. Bērnu darbus var 

izmantot kā noskaņojumu darbam stundā.

 Stundas laikā skolēni gūst izpratni par notikumiem Latvijas vēsturē un 

sabiedrībā, iepazīstot to no dažādiem aspektiem: dokumentiem, notikumu 

liecinieku stāstiem, kas tika apkopoti virtuālajā ekspozīcijā „ESI PATS!”. 

Stundas mērķi ir sekmēt skolēnu izpratni par vēsturiskajiem notikumiem Latvijas 

okupācijas laikā; mācīties apzināties un izprast sevi, citus cilvēkus; veicināt piederī-

bas sajūtas ar valsti, kurā dzīvo, izkopšanu. 

 Mācību stundu plāns sastāv no četrām daļām – noskaņojums, aktualizācija, 

apjēgšanas (lietošanas) un refleksija. Noskaņojumam ir liela nozīme: garīgās 

vērtības un patriotismu jaunajā paaudzē var ieaudzināt mācību priekšmetu 

stundās, klases stundās, pasākumos, bet galvenais, ar skolotāju personību. Tāpēc 

stunda sākas ar pedagoga piederības sajūtu.... savai dzimtenei, savai valstij. 

 Mācību stundu plāns veidots kā tabula: katrai aktivitātei ir noteikts laiks, 

skolotāja darbība, skolēnu darbība, piezīmes/komentāri. Komentāriem ir ieteikuma 

forma - katrs skolotājs varēs tos papildināt vai mainīt. Prezentācija veidota tā, lai 

skolotājam vieglāk organizēt stundu: nospiežot uz slaidā noradīto internēta vietni, 

atveras noteiktai aktivitātei nepieciešamais fails no virtuālās ekspozīcijas „ESI 

PATS!”, kurā ir pamata materiāls stundai. 

 SVARĪGI: skolotājam, gatavojoties stundai, pašam izpētīt un iepazīties ar 

virtuālo ekspozīciju „ESI PATS!”, ieteicams izlasīt Melānijas Vanagas grāmatu 

„Veļupes krastā”. 

 Mācību stundu laikā skolēni strādā gan individuāli (atbild uz jautājumiem, 

strādā ar informatīvo materiālu, pilda darba lapu, iejūtas varoņa tēlā), gan grupās 

(vai pāros), lai attīstītu sadarbošanās prasmi.

 Stundu plānam ir pievienota darba lapa, kuru skolēni pilda mācību stundu 

laikā. Stundas noslēgumā skolēni kopā ar skolotāju izvērtē stundu.


