
PRAKTISKĀ LASĪŠANA 
AIVA LITAUNIECE



KAS IEKŠĀ?



PRAKTISKS

• Saistīts ar kādu, parasti ikdienišķu, darbību veikšanu.



STARPDISCIPLINĀRĀ STUNDA
„PRAKTISKĀ LASĪŠANA”

• Laiks: 2018. gada 15.februāris

• Klase: 7., 8.

• Ilgums: 80 min

• Stundas mērķis: Izmantojot sadzīvē bieži  lietojamus tekstus, attīstīt caurskata lasīšanas 

prasmi.

• Sasniedzamais rezultāts: Skolēni apzinās caurskata lasītprasmes nepieciešamību ikdienā.

• Klases iekārtojums: Soli un galdi sagatavoti darbam grupās; uz viena atsevišķa galda atrodas 

jautājumu lapas (katra joma savā krāsā; 1. pielikums )  un uz otra – daudzveidīgi informācijas 

avoti.



INFORMĀCIJAS AVOTI

• izdrukāta e-laika prognoze (2 nedēļām)

• pavārgrāmatas

• Svešvārdu un sinonīmu vārdnīcas

• Zāļu lietošanas instrukcijas ( „Fastum 2,5% gels”, „Kuľģa pilieni RFF”, „Navivision”, 

„Prospan”)

• Ţurnāli „Ilustrētā Zinātne”

• 2018. gada kalendāri (ar vārda dienām)



ZĀLES

UZDEVUMS

• Kāds ir zāļu nosaukums?

• Kādam nolūkam šīs zāles lieto?

• Cik ilgi šīs zāles ir derīgas pēc 

iepakojuma atvēršanas?

• Kā jālieto šīs zāles?



1.PIELIKUMS

Jautājumi Atbildes

1. Kāds ir zāļu nosaukums?

2. Kādam nolūkam šīs zāles 

lieto?

3. Cik ilgi šīs zāles ir derīgas 

pēc iepakojuma atvēršanas?

4. Kā jālieto šīs zāles?



KALENDĀRS

UZDEVUMS

Ziedonis vārda dienu svin gada piektajā

mēnesī.

• Kā sauc šo mēnesi?

• Kurā nedēļas dienā šogad viľš svinēs 

savu vārda dienu?



? LIMONĀDE UN VALODA



ĪPAŠVĀRDI

Atrodi uz pudeles iepakojuma pēc iespējas vairāk īpašvārdu un 

izraksti tos, ievērojot pareizrakstības normas!

«Fanta»

Latvija

Rīga

Ulbrokas iela u.c.



SAĪSINĀJUMI

Sameklē uz iepakojuma saīsinājumus, izraksti un skaidro tos!

g – grami

l - litrs

skat. – skaties

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

kcal – kilokalorijas u.c.



SKAITĻA VĀRDI

Izraksti 3 skaitļa vārdus, uzraksti tos ar vārdiem!

10,3 – desmit, komats, trīs

100 – simts

42 – četrdesmit divi

16 – sešpadsmit u.c.



ĪPAŠĪBAS VĀRDS

Izraksti īpašības vārdus tādā formā, kādā tie doti!

gāzēts

bezalkoholiskais

sausā

vēsā

tiešu u.c.



SAZIĽA

Izpēti, kā iespējams sazināties ar limonādes izplatītāju!

Vēstule – adrese

Telefonsaruna – tālruľa numurs



PALDIES!


