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Mācību stundas tēma: Sociālās zinības /  Svētki
Mērķis: Sistematizēt un bagātināt bērnu zināšanas
par jēdzienu "svētki".
Sasniedzamais rezultāts: 

Uzdevumi:
1. Izglītojošais  - Paplašināt izglītojamā zināšanas
par dažādiem svētkiem.  
2. Audzinošais – Veidot uzvedības kultūru svētkos
un pozitīvu attieksmi pret svētkiem un tradīcijām.  
3. Attīstošais – Veidot prasmes un  iemaņas,
izmantojot kalendāru.

Mācību materiāli: 
Interaktīvais materiāls – planšete. Galda kalendāri,
galda cienasts, salvetes, ziedi, baloni, dāvanas,
aksesuāri-brilles, uzlīmes.
Metodes un paņēmieni:
Rotaļu metode, sarunas, vērojumi, dziesmas un
kustību rotaļa “Saulīte un mēness”.



Dzimšanas dienas atzīmēšana;
Ziemassvētki (ziema);
Lieldienas (pavasaris);
Līgo svētki (vasara);
Mārtiņi (rudens).

Stundas gaita
 

Ievaddaļa: 
Skolotāja iepazīstina izglītojamos ar tēmu “Svētki”.
Izskaidro vārda jēdzienu ("Svētki ir domāti, lai cilvēki
varētu nosvinēt kādu nozīmīgu vai vēsturisku
notikumu cilvēku dzīvē").
Skolotāja rāda izglītojamajiem planšetē prezentāciju
par dažādiem svētkiem:

Pamatdaļa: 
Skolotāja jautā izglītojamajiem: "Kur var uzzināt
datumu par svētkiem?" Aicina katru izglītojamo
paņemt no galda kalendāru uz kura ir norādīts katra
bērna vārds. 
Skolotāja aicina atrast kalendārā savu dzimšanas
dienas datumu un atzīmēt to ar sarkanu uzlīmi. Otrā
kalendāra pusē atzīmēt vārda dienas datumu.
Katrs izglītojamais nolasa mēneša nosaukumu un
pasaka dzimšanas dienas un vārdadienas datumu.
Noskaidro arī gadalaiku.
Izsecina, ka Paulīnai dzimšanas diena ir ziemā, 
Sandim dzimšanas diena ir pavasarī,
Kristeram dzimšanas diena ir vasarā,
Rūdolfam dzimšanas diena ir rudenī.

 



galda klāšana, 
ciemiņu sagaidīšana un pacienāšana ar cienastu.

Uzliek salvetes, 
Augļus,
Sulas paciņas,
Konfektes.

Turpina iepazīties ar vārdadienas datumiem. Visi
uzzin, ka Rūdolfam rīt ir vārdadiena un nolemj
pārsteigt Rūdolfu vārdadienā.
Sagatavo pārsteigumu – piepūš balonus, rotā
krēslu, noliek uz galda ziedus un dāvanu ar Rūdolfa
vārdu. 
Skolotāja jautā - Kas vēl ir nozīmīgs svētkos? 
Noskaidro, ka :

Izglītojamie klāj galdu sadalot dažādus uzdevumus:

Pie durvīm kāds klauvē. Ienāk ciemiņš, tā ir
skolotāja Ņina. Viņa ir atnesusi dažādas svētku
brilles un piedāvā tās izvēlēties. 

Visi sasveicinās ar dziesmu “Labdien”:

Labdien, labdien man prieks tevi redzēt /2x
Palecies, paklanies un ar mani draudzējies
Sasit plaukstas, pasmaidi un ar mani draudzējies,
Lec uz priekšu, atpakaļ un ar mani draudzējies,
Piesit kājas, apriezies un ar mani draudzējies,
Pietupies, palecies un ar mani draudzējies.

 



Skolotāja jautā: - Ko mēs sakām jubilāram?
Skolēni atbild: - Daudz laimes dzimšanas dienā un
daudz laimes vārdadienā!
Skolotāja jautā: – Kas jādara jubilāram?
Skolēni atbild: – Jāaicina pie galda. 
Skolotāja aicina pirms iešanas pie galda visiem
nomazgāt rokas ar mitrām salvetēm.
Skolēni un ciemiņi bauda cienastu.
Skolotāja jautā: – Ko vēl dara svētkos?
Skolēni atbild: – Iet rotaļās, dzied.
Skolotāja aicina visiem kopā iet kustību rotaļā,
“Saulīte un mēness’’ un rāda vainadziņus (mēness
un saulīte). Visi iet rotaļā. 
Gulēja saulīte ābeļu dārzā /2x
Aizgāja mēnestiņš saulīti meklēt /2x
Bēdz, bēdz, saulīte, mēnestiņš meklē /2x

 
Nobeigums:

Skolotāja jautā: - Par kādiem svētkiem šodien
runājām un skatījāmies planšetes prezentācijā? 
- Kam tuvojas dzimšanas diena aprīļa mēnesī?
- Kas mainās katru gadu cilvēkiem atzīmējot
dzimšanas dienu?
Skolotāja liek parādīt katram savu dzimšanas dienas
mēnesi un datumu. Katrs izglītojamais, kas sniedza
pareizu atbildi, saņēma uzlīmīti.
Skolotāja aicina katram atrast pareizo ciparu, kas
atbilst gadu skaitam. 
Katrs saņem dāvanu. 


