
•

Projektu nedēļa ,,Es. Ģimene. Latvija.’’ 

05.05. - 08.05.2020. 

Klases projekta tēma: ,,Latvijas teritorijā mītošie gājputni’’ 

Mērķis: 
Latvijas teritorijā mītošo gājputnu pētīšana, izziņas procesā iesaistot ģimenes 

locekļus.  

4.B, 4.C, 5.B klases skolēni un sk. V.Škrjaba



Otrdiena 05.05.2020.

Uzdevumi:

 Pārrunāt ar ģimenes locekļiem par pētāmā gājputna izvēli.

 Sameklēt internetresursos, enciklopēdijās, brīvā dabā izvēlēto gājputnu.

 Atpazīt izvēlētā putna dziesmu.

 Atzīmēt Latvijas kartē novadus un noskaidrot, kur mīt pētāmais gājputns

Trešdiena 06.05.2020.

Uzdevumi:

 Uzzīmēt izvēlēto gājputnu.

 Aprakstīt tā ārējo izskatu.

 Sastādīt krustvārdu mīklu ,,Gājputni’’

Ceturtdiena 07.05.2020.

Uzdevumi:

 Pēc dotā parauga no papīra izlocīt putnu.

 Pierakstīt 5 faktus par izvēlēto gājputnu, minot to dzīvesvietu, dzīvesveidu, ko ēd, kur ligzdo…

 DL ,,Atrast ligzdai saimnieku’’.

Piektdiena  08.05.2020.

Uzdevumi:

 Pēc dotā parauga kopā ar vecākiem uztaisīt didaktisko spēli ,,Nometnieki, gājputni un mājputni’’ un spēlēt to.

 Sameklēt un uzrakstīt tautasdziesmu par savu izvēlēto gājputnu.

 Prezentēt savu darbu ,,Es uzzināju, ka mans gājputns…….’’



Sasniedzamie  rezultāti

• 05.05.2020. Ar vecāku palīdzību prot sameklēt informāciju par
izvēlēto gājputnu, atpazīst izvēlētā putna dziesmu, ar palīdzību prot
atzīmēt Latvijas novadus.

• 06.05.2020. Ar vecāku palīdzību prot uzzīmēt izvēlēto gājputnu,
apraksta to, kopā ar vecākiem sastāda krustvārdu mīklu.

• 07.05.2020. Pēc parauga no papīra prot izlocīt putnu, prot raksturot
putna dzīvesvietu, dzīvesveidu, zina, ko putns ēd, kur dēj olas, kur vij
ligzdu. Ir zināšanas par putnu ligzdu daudzveidību.

• 08.05.2020. Pēc parauga kopā ar vecākiem prot uztaisīt un spēlēt
didaktisko spēli. Zina, kas ir nometnieki, kas ir gājputni, kas ir
mājputni. Prot prezentēt un izrādīt interesi par savu radošo darbu.



Artis Adejanovs (izvēlētais putns - stārķis)



Katrīna Ogņeva (izvēlētais putns - pīle)



Sabīne Tutina (izvēlētais putns - dzērve)



Viktorija Širina (izvēlētais putns - strazds)



Armands Mačs (izvēlētais putns - bezdelīga)



Valdis Valters (izvēlētais putns - cīrulis)



Emīls Strazds (izvēlētais putns - strazds)



Oksana Zarubina (izvēlētais putns - dzeguze)



Resursi

• http://latvijas.daba.lv/dzivnieki/hordainhi/putni/

• http://www.latvijasputni.lv/lv/putnu-saraksts.html

• http://www.putni.lv/index_balsis.htm

• http://krokotak.com/

• https://bit.ly/3cwdWM1

• http://supercoloring.com/, https://bit.ly/2XPdpjQ,

• Baha, V. Par putniem. Rīga: Pētergailis.
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Paldies!


