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Mācību materiāls  

“Iepazīsti Latviju” 

Izmantojams 4. klasei dabas zinību un sociālo zinību stundās 

Mērķis - Iegūt zināšanas par Latviju, rosināt interesi par savu Dzimteni. 

Uzdevumi  

 Mācīties atrast Latviju pasaules un Eiropas kartē; 

 Zināt Latvijas 4 kultūrvēsturiskos novadus; 

 Nosaukt un atrast Latvijas kartē lielākās pilsētas, upes un ezerus. 

Pielietojums 

Kā es strādāju ar šo materiālu? 

Iepazīstinu skolēnus ar kartēm (fizioģeogrāfisko karti un atlantu). Vai tu zini, 

kas ir karte? Karte ir Zemes virsmas attēlojums plaknē, ja skatās no ļoti liela 

augstuma, piem., no lidmašīnas.       

 Kartes ir dažādas. Ir dabas kartes, kur attēloti kalni, lejas, upes, ezeri. Ir 

kartes, kur atzīmēti novadi, pilsētas un ceļi.     

 Kartēs izmanto dažādas krāsas, līnijas un simbolus. Piemēram, upes un ezeri 

ir zilā krāsā, arī jūra. Kalni ir brūnos toņos. Pilsētas atzīmētas ar aplīti. Lielākas 

pilsētas - ar lielāku sarkanu aplīti.     

 Tālāk skolēnus iepazīstinu ar Latvijas ģeogrāfisko karti. Pievēršu uzmanību 

Latvijas kontūrai.      

 Apskatāmies pasaules karti un kopīgi meklējam Latviju. Var izmantot arī 

globusu un lielāku pasaules politisko karti     

 Pēc tam vērojam Eiropas karti. Atrodam Latviju. Es pastāstu un parādu kādas 

ir Latvijas robežvalstis. Ja skolēni ir ieinteresēti zināt vairāk par kādu valsti, var 

pastāstīt tuvāk (kādā valodā runā, kādi sportisti dzīvo u.t.t).    

 Par Latvijas novadiem. Skolēni izskaita cik novadu Latvijā ir un kā tos sauc. 

Paskatāmies arī ģeogrāfiskajā kartē, kur katrs novads atrodas. Pārrunājam, kādā 

novadā dzīvojam mēs. Par katru novadu pastāstu ko tādu, kas varētu skolēnus 



interesēt. Piemēram, basketbolists K.Porziņģis dzimis un audzis Kurzemē. Latgale ir 

ezeru zeme. Zemgalē ir ļoti līdzens un tur aug vislabākā labība. Vidzeme ir kalnaina.

 Stundās skolēni pilda darba lapu - ieraksta novadu nosaukumus un izkrāso 

katru novadu citā krāsā.        

 Runājot par upēm, ezeriem un pilsētām, izmantoju atsevišķi izveidotās 

kartes. Atrodam, caur kādiem novadiem un pilsētām lielās upes plūst.  

 Grāmatā “Latviešu tautas skasitākās teikas”, kuras veidojis un ilustrējis 

mākslinieks Viesturs Grants, atrodamas teikas par upēm, ezeriem un arī pilsētām. 

Pēc izvēles tās var lasīt kā lielisku papildinājumu stundai.  

 Skolēni pilda darba lapu par lielākajām pilsētām, upēm un ezeriem. 

 Stundas par Latviju var veidot ļoti daudzveidīgas, izmantojot 

videomateriālus, dokumentālās filmiņas, grāmatas, kā arī dodoties ekskursijās. 

   Ļoti jauks būtu tēmas “Iepazīsti Latviju” stundu turpinājums 

mājturībās un tehnoloģijā, kur skolēni uz bieza kartona izgrieztas Latvijas kontūras 

no plastalīna veidotu upes, ezerus un ielipinātu pilsētas atrašanās vietas. 

Mācot par Latviju, izmantoju: 

 Dabaszinību atlants 1.-6.klasei (Zvaigzne ABC, 2012) 

 Kartes 1.-6.klasei (Karšu komplekts atbilst  Dabaszinību pamatizglītības standartam 

1.-.6.kl.) (Zvaigne ABC, 2006, 2009, 2012) 

 (Latvijas mazā enciklopedija) Latvijas ģeogrāfija - Enciklopēdija par Latvijas dabu, 

cilvēkiem un saimniecību (Zvaigzne ABC) 

 Viesturs Grants - Latviešu tautas skaistākās teikas (Zvaigzne ABC) 

 

 

  







 


