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Audzināšanas stundas mērķi

- paplašināt zināšanas par cilvēku profesijām;
- parādīt kopsakarības starp profesiju un darāmo 

darbu;
- attīstīt iztēli, loģisko domāšanu, runāšanas prasmi, 

plānošanas prasmi.



Audzināšanas stundas saturs

1. Profesiju daudzveidība. Fizisks un garīgs darbs. 
2. Manas intereses. 
3. Vislabāk es protu…. 
4. Mana sapņu profesija: “Pēc 10 gadiem es būšu…”
5. Kas man jāprot manā sapņu profesijā?
6. Kā man iemācīties to, ko es vēl tik labi neprotu?
7. Kādas prasmes es apgūstu skolā?



Metodes un paņēmieni

1. Izziņas rotaļu metode - spēle “Mēmais šovs”.
2. Ilustratīvā mācību metode - attēlu demonstrācija 
3. Diskusija. Saruna.
4. Radoša darbība + rakstisks darbs.
5. Vingrinājumi un uzdevumi.
6. Pārbaudes metode. Jautājumi - atbildes.
7. Paškontroles metode - refleksija, pašatskaite.



Sasniedzamais rezultāts

1) Mācās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas 
profesijas, apgūst darba prasmes.

2) Apzinās savas stiprās un vājās puses, kā arī savas intereses, 
spējas.

3) Izprot profesiju veidus un tajās veicamo darba specifiku: 
fizisks – garīgs darbs, darbs telpās – darbs ārā u.tml.

4)  Izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības dzīvē un veido 
priekšstatus par savu iespējamo nākotnes profesiju.



Profesijas

Padomā! 
Kā tev šķiet, kāpēc ir nepieciešamas tik dažādas profesijas?



Spēle “Mēmais šovs” - uzmini profesiju

skolotājs

dārznieks šoferis pavārsgleznieks
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IT 
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Fizisks vai garīgs darbs?

skolotājs

dārznieks šoferis pavārs gleznieks

celtnieks sekretārsšuvēja 

pārdevēja
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Savieno ar līnijām profesiju ar nodarbošanos

KARAVĪRS

PAVĀRS

ĀRSTS

SKOLOTĀJS

GLEZNIEKS

CELTNIEKS

PROGRAMMĒTĀJS

ŠUVĒJS

PĀRDEVĒJS

šuj apģerbu

pārdod preces

strādā ar datoru

gatavo ēdienu

zīmē gleznas

aizstāv dzimteni

ārstē cilvēkus

ceļ mājas

māca bērnus



Manas intereses



Vislabāk es protu...



Mana sapņu profesija



Mana sapņu profesija

VĒLOS

● intereses;
● vēlmes;
● tieksme

VARU

VAJAG

● spējas;
● talanti;
● veselības stāvoklis

● darba tirgus 
pieprasījums;

● darba iekārtošanās 
iespējas



Pēc 10 gadiem es būšu...

Manā profesijā man ir jāprot...



Kā man iemācīties to, ko es vēl tik labi neprotu?



Kādas prasmes es apgūstu skolā?



Vingrinājums “Kas nepieciešams pavāram?”



Vingrinājums “Kam pieder šie priekšmeti?”



Vingrinājums “Atrodi katram savus darbarīkus”



Uzdevums “Savieno darbarīkus ar profesiju”



Uzdevums “Kādi darbarīki nepieciešami ārstam?”

Uzraksti, kas NAV vajadzīgs ārstam:



Vingrinājums “Nosauc profesijas”

1. 2.

3.                                                                 4.

5.                                                                 6.

1 2 3 4 5 6



Vingrinājums “Ko sajauca mākslinieks?”



Uzdevums “Uzraksti profesijas nosaukumu”



Uzdevums “Pastāsti, ko dara katrā profesijā?”



Izmantotie resursi

1. Ieteikumi Klases stundu programmas īstenošanai. Metodiskie 
ieteikumi, 2016 - 
https://registri.visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/ieteik
umi_klases_st_progr_ist.pdf 

2. Vārdu un attēlu kartītes “Profesijas”.
3. K.Deņisovas izveidotie un sastādītie vingrinājumi un uzdevumi.
4. Attēli no interneta resursiem.
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