
Sagatavots ar Eiropas Komisijas atbalstuStarpdisciplināri mācību satura spraudņi „Eiropas Savienība” 4.–9. klasei

1. Galda spēle „Vitamīnu rallijs” (1. pielikums). Spēli var 
spēlēt gan tēmas par dārzeņiem un augļiem ievaddaļā, 
gan noslēgumā. 

2. Pēc spēles aicinām izmantot metodi „Aizliegtie vārdi”. Katrs 
skolēns izvēlas vienu augli vai dārzeni un uzraksta 5 vārdus, 
ko visbiežāk lieto, aprakstot to. Pēc vārdu saraksta izveides 

skolēns uzzina nākamo uzdevumu – veidot aprakstu par izvēlēto augli 
vai dārzeni, neizmantojot nevienu no sarakstā iekļautajiem vārdiem. 
Skolēni var izmantot sinonīmu vārdnīcu. Skolēni pēc kārtas lasa savu 
aprakstu, pārējie min, par kuru augli vai dārzeni tas veidots. Pēc 
katra apraksta nolasīšanas un atminēšanas tiek dots laiks, lai skolēni 
retāk dzirdētos vai nezināmos vārdus ierakstītu vārdnīcā, tādējādi 
pilnveidojot vārdu krājumu. 

Sasniedzamais rezultāts saskaņā ar dizaina un tehnoloģiju programmas paraugu
Izzina dažādu dārzeņu un augļu nozīmi uzturā.

Spraudņa sasniedzamie rezultāti
Reflektē par savām zināšanām un izpratni par veselīgu uzturu.

Izglītības posms
5. klase

Mācību priekšmeti
Dizains un tehnoloģijas, latviešu valoda, sociālās zinības un vēsture, dabaszinības, vizuālā māksla.

Metode
 Spēle „Vitamīnu rallijs”.

VITAMĪNU RALLIJS

Skolotāja piezīmes
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