
Stundas tēma: Draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšana klasē un skolā. 

40 min + 40 min 

Klase: 4. 

Mērķis:  Skolēns apzinās savu rīcību un spēj par to atbildēt. 

Uzdevumi:  

 Sniegt atbalstu skolēnam sevis izzināšanas un mērķtiecīgas pašattīstības 

virzības procesā. 

 Radīt skolēnam iespēju izprast pašam sevi, apzināties savas attieksmes un 

rīcību. 

 Radīt  skolēnam iespēju iegūt pieradzi, kā veidot attiecības ar sevi un citiem. 

 Radīt skolēnam iespēju attīstīt savu pašapziņu. 

 Radīt skolēnam iespēju domāt un rīkoties patstāvīgi, uzņemoties atbildību par 

savu rīcību. 

Izmantojamās mācību metodes un darba formas: situāciju analīze, grupu darbs, 

spēles, diskusija, pārrunas. 

Nepieciešamie resursi:  

 6 dažāda izmēra koka kluči; 

 Šalle acu aizsiešanai; 

 A4 formāta lapas zīmējumiem; 

 Krāsainie zīmuļi; 

 Trīs krāsu ģeometriskas figūras, katra pa 4 gb, „noslēpumainais maisiņš” 

(grupu sadalei); 

 Mazas krāsainas,pašlīmējošas lapiņas kā grupu atšķirības zīmes; 

 Powerpoint prezentācijas; 

 Darba lapa „ziedu karuselis” rakstura īpašību un pieklājības vārdu 

ierakstīšanai; 

 Zīmējumi no laikraksta „Mana”; 

 Darba lapas-situācijas; 

 Konfektes. 

Izmantojamais mācību materiāls un informatīvie resursi: Stāsti pārdomām, pieejas 

veids: http://tikainesakinevienam.lv/?cat=417&paged=3 Materiāls nohumānās 

pedagoģijas kursiem; 

http://www.esilabs.lv/article/lv/Labestiba ikdienas; 

I.Puškarevs „Garīgā veselība”, Skolotāja grāmata sociālajās zinībās, Zvaigzne ABC; 

http://tikainesakinevienam.lv/?cat=417&paged=3
http://www.esilabs.lv/article/lv/Labestiba


D.D.Kārnegija. „Kā iegūt draugus un iepatiktiessev un citiem”, Jumava; 

R.Andersone „ Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās”, RaKa, 2004. 

Starppriekšmetu saikne: lasīšana, vizuālā māksla, matemātika. 



Stundas gaita 

 

Mācību stundas gaita Pedagoga darbība Izglītojamo darbība Piezīmes 

Ievaddaļa Stāstījums: „Lielāko gada daļu mēs 

pavadām skolā, savā klasē, 

klasesbiedru vidū. Mēs mācāmies un 

augam. Izaugt nav viegli. Vieglāk ir, ja 

katrs saņem labus vārdus, ir 

novērtēts, uzslavēts, ja katrs uz skolu 

dodas ar prieku. Lai mūsu darbs 

šodien noritētu veiksmīgāk, vēlos 

jums pastāstīt pasaku.” 

Stunda sākas ar Powerpoint 

prezentāciju „Puika ar sliktu 

raksturu”.(1.pielikums) 

Skolēnu sadalīšana 3 grupās katrā pa 

4 skolēniem. Tiek izmantots 

„noslēpumu maisiņš”, kurā atrodas 3 

krāsu dažādas ģeometriskās figūras. 

Klausīšanās, lasīšana, vērošana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēni ar interesi izvelk attiecīgo 

krāsas figūru, sadalās pa grupām, 

apsēžas pie soliem. 

Tiek aktivizēta domāšana. 

Jaunā viela Jautājums: „Bez šīs īpašības cilvēki   



navarētu izdzīvot, jo katram par sevi 

dzīvojot šajā pasaulē būtu grūti un 

daudzus darbus bez šīs prasmes tā arī 

nevarētu veikt?” 

Uz tāfeles vārds „Sadarbība”. 

Izdala tīru A4 zīmēšanas lapu. 

Skolēniem nesarunājoties jāturpina 

zīmēt zīmējums secīgi – vispirms 

viens uzzīmē vienu lietu, pēc tam otrs 

zīmē. ( 5 min) 

Nosacījumi: 

Zīmēt klusējot; 

Neteikt, ko vēlies redzēt zīmējumā; 

 neietekmēt savu klasesbiedru. 

Uz tāfeles vārds „Iecietība”. 

Katra grupa saņem darba lapu ar 

situācijas aprakstu.(2.pielikums) 

 Tiek izstāstīti noteikumi : 

jāapspriežas un jāizvēlas, kur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupas apspriežas 3 min. Klausās, ko 

iesaka klasesbiedri, papildinot ar savu 

padomu. 

 

 

 

 

Skolēni drīkstēja izteikties: 

 Kas patika? 

 Kas traucēja veikt so uzdevumu? 

 Vai tu vari saprast, ko no tevis grib? 

 Vai tu vari atteikties no saviem 
nodomiem kopīga mērķa dēļ? 

 Vai tu spēj piekāpties, lai paveiktu 
uzdevumu? 

 
 
 
 
 
 
 

Grupas uzmanīgi klausās, kamēr katra 
komanda izstāsta savas versijas. Notiek 
diskusija, pieradzes aktualizēšana. 
 



iepazīstinās ar situācijas analīzi. 

Uz tāfeles vārds: „ Jautrība”. 

Spēle „Kas tas ir?”.(3.pielikums) 

 Pēc zīmējuma jāuzmin, kas tajā 

attēlots! Katrai grupai 1 attēls. (3min) 

Pēc tam skolotāja atklāj, ko domājis 

zīmējuma autors. 

Uz tāfeles vārds: „Pieklājība”. 

Skolotāja izdala darba lapas „ziedu 

karuselis” (4.pielikums). 

Ziedu karuselī jāieraksta vārdi,kas 

vienmēr dzīvē noderēs, gan 

pieklājības vārdi, gan pozitīvās 

rakstura īpašības. (5 min) 

 

Skolēni pieraksta savas idejas, kas tas 

varētu  būt. 

 

 

 

 

 

 

Skolēniem no katras komandas 

jāizvēlas 1 rakstītājs, 1 runātājs, kas 

paveikto prezentēs. 

Minējumi ir visdažādākie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nepieciešams uzrunāt katrā komandā to 
skolēnu, kas darbojas pasīvi.Daļēji tas 
izdodas. 

Vingrinājumi vielas 

nostiprināšanai 

Skolotāja aicina no katras komandas 

1 skolēnu, lai izdomātās īpašības 

raksta uz tāfeles. Tāfele sadalīta 3 

Skolēni darbojas pie tāfeles, pārējie 

komandu biedri vēro, kuras īpašibas un 

vārdi atkārtojas, tos iegaumējot. 

Secinam, ka, lai darbotos komandā, ir jābūt 

saliedētiem, draudzīgiem, uzmanīgiem, 

labestīgiem, saprotošiem un iecietīgiem. 



daļās.(5min) 

 

Uz tāfeles atkal vārdi: „Sadarbība”, 

„Iejūtība”, „Jautrība” un „Pieklājība”. 

Spēle ar koka klučiem  un acu 

aizsiešanu. 

 

 

 

Skolēniem jāvienojas komandā savā 

starpā, kuram dalībniekam aizsies acis, 

lai uz grīdas sameklētu un paceltu 6 

klučus. Pārējiem dalībniekiem jāpalīdz 

ar vārdiem: pa kreisi, pa labi, uz 

priekšu, taisni utt. 

Daudzas no rakstura īpašibām skolēni vēl 

neizprot, to nozīme jāizskaidro. 

 

Skolēniem jābūt atraktīviem, draudzīgiem, 

nepārbļaut vienam otru. 

Stundas noslēgums Stundu noslēdzu ar Powerpoint 

prezentāciju.(5.pielikums) 

Pēc prezentācijas noskatīšanās katrs 

skolēns saņem anketu.(6 pielikums) 

Konfektes. Katrs saņem 1 konfekti, 

kas jāuzdāvina kādam citam. Nedrīkst 

vienam cilvēkam dāvināt vairāk par 1 

konfekti, to nedrīkst paturēt arī sev. 

 

Anketu aizpilda klusumā. 

 

Skolēni mēģina pamatot, kāpēc 

klasesbiedrs saņem šo dāvanu? 

 

 

 



Tu ar klasesbiedru ej pa skolas gaiteni, klasesbiedru kāds no malas pagrūž 

un sāk apsaukāt. 

Tu: 

 



Viens skolēns stundas laikā sāk skaļi runāt un traucē stundu. Otrs skolēns 

sāk skaļi smieties. 

Tu: 



Pēc sporta stundas, kurā klase sadalīta 2 komandās, viena klases grupa 

uzvaroši smaida, otra grupa visā vaino Tavu draugu, ka viņa dēļ zaudēta 

spēle. 

Tu: 



Reiz dzīvoja 
puisis ar 

sliktu 

raksturu. 

 





Tēvs iedeva viņa  aisu ar aglā  u  
tei a, lai puisis iedze  vie u aglu vārtu 
sta ā ikreiz , 



kad 

zaudē 
pa ietī u 
vai 

sastrīdas 
ar kādu. 
 



Pir ajā die ā puisis iedzi a 37 aglas 
vārtu sta ā. 
Nāka ajās edēļās viņš ie ā ījās 
ko trolēt iedzīto aglu skaitu, sa azi ot 
to ar katru dienu. 

Viņš saprata ,ka vieglāk ir ko trolēt sevi, 
ekā dzīt aglas. 

Beidzot pie ā a die a ,kad puisis vārtu 
sta ā eiedzi a evie u aglu. 
 



Tad viņš aizgāja pie 
tēva u  a as, lai 
paziņotu viņa  šo 
jaunumu. 



Tad tēvs tei a puisi , lai tas izvelk visas 
iedzītās aglas. 
Kad tas tika izdarīts, tēvs aizveda dēlu 
līdz vārtie  u  tei a: ”Dēliņ, paskaties 
ik daudz auru u ir palikuši vārtos.  

Tie vairs  e ūs tādi paši kā agrāk. Kad tu 
ar kādu strīdies u  saru ā epatīka as 
lietas, tu atstāj viņa  tādas pašas rētas, 
kā tās uz vārtie .’’ 
 





La estī a var ūt pavisa  
vie kārša.  



Tas ir 

tavs 

smaids, 

kuru Tu 

vari 

dāvāt 
katru 

dienu  



saviem 

mājiniekiem,   



draugiem, 



skolotājie ,  



.  
cilvēkiem uz ielas.  



Tā ir durvju 
paturēša a 
veikalā, kad pa 
tā  ēģi a 
iekļūt ā iņa 
ar ēr u 
ratiem.  



Tā ir rokas padošana vecam cilvēkam, 
 kurš ar grūtībām izkāpj no autobusa, 

 un vietas piedāvāšana autobusā sievietei . 



Būt 
labam – 

tas 

neprasa 

daudz 

laika un 

naudas.  



Tam 

epie ieša a 
vien izdoma 

u  vēlēša ās.  



Tieši o azie  dzīves 
sīku ie , o azie  
notikumiem, kuru iniciators 

tu vari ūt, 



dzīve kļūs gaišāka.  
 



Paldies!!! 











Aizpildi a ketu klusu ā. 

Komandas darbs. 

 jā ē nezinu 

Ko a dā ijā  draudzīgi    

Mēs vie s otru uzklausījā     

Pratā  sadar oties    

Bijā  savstarpēji ie ietīgi    

Bijā  pieklājīgi    

Ma  patika strādāt ko a dā    

Ma  šai stu dā īpaši patika    

 


