Starpdisciplināri mācību satura spraudņi „Eiropas Savienība” 4.–9. klasei

Sagatavots ar Eiropas Komisijas atbalstu

DOMĀ, PIRMS NOTICI!
Izglītības posms
7. klase
Mācību priekšmeti
Latviešu valoda, dabaszinības, sociālās zinības.
Metode
„Redzi, domā, izvirzi idejas”.
Temats un apakštemats latviešu valodas programmas paraugā
Es, mani draugi un draugu draugi. No ziņu nodošanas vēstures.
Spraudņa sasniedzamie rezultāti
Lasa populārzinātniskus tekstus par pasta vēsturi un saziņas veidiem agrāk un mūsdienās. Izprot, ka informāciju uztver un nodod gan
rakstveida, gan vizuālā formā; apzināti izvērtē un izmanto dažādus informācijas pasniegšanas veidus.

1.

Skolēni iepazīstas ar tekstu un apskata dažādu
valstu pastmarkas (1. pielikums). Skolēni atbild uz
jautājumiem:

- Kā Grieķijā pārvadāja vēstules un paciņas?
- Kā Čehijā pārvadāja vēstules un paciņas?
- Kā Somijā pārvadāja vēstules un paciņas?
Atbildes tiek uzrakstītas vienā tāfeles pusē.

4.
Skolotāja piezīmes

Noslēgumā katrs skolēns pabeidz
teikumu: „Šodien es sapratu/
pārliecinājos/pārdomāju…”

2.

Saruna, kā skolēni zināja atbildes? Vai var paļauties
tikai uz pastmarkas dizainā redzamo? Kā pārbaudīt
informāciju?

3.

Skolēni vēlreiz apskata pastmarku dizainu. Skolotājs
uzdod trīs jautājumus (domāšanas rutīna „Redzi,
domā, izvirzi idejas”):
- Ko tu redzi pastmarkās?
- Par ko tās stāsta?
- Kādus pieņēmumus tu vari izdarīt?

Atbildes tiek pierakstītas uz tāfeles. Tiek salīdzinātas tagad
sniegtās un iepriekš sniegtās atbildes.
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1. pielikums
Katru gadu 9. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules Pasta diena.
Visā pasaulē gandrīz 691 tūkstotī pasta nodaļu strādā vairāk nekā pieci miljoni darbinieku.
Katru gadu tiek apstrādāti vairāk nekā 320 miljardi vēstuļu un gandrīz 8 miljardi paku
sūtījumu.
Eiropas valstu vienotā pastmarku sērija 2020. gadā tika veltīta seno pasta ceļu tematikai.
„Latvijas Pasts” šajā sērijā izdeva divas pastmarkas.

Pastmarku un aploksnes autors ir mākslinieks Ludis Danilāns. Uz vienas no pastmarkām
mākslinieks atveidojis pasta piegādi ar zirgu, kas vēsta par vairāku gadu simtu senu vēsturi,
kad vēstules un citas vērtīgas lietas piegādāja īpaši pasta jātnieki. Savukārt uz otras
pastmarkas attēlota pasta piegāde ar velosipēdu. Šo sūtījumu piegādes veidu pastnieki
iecienījuši arī mūsdienās.
Citu Eiropas valstu izdotās pastmarkas:
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