
Veselīgs dzīvesveids. Veselīga un neveselīga 
pārtika

Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra 5.a B, 5.C, 6.a B klases skolēni un 
skolotāja Vija Škrjaba



Pirmdiena, 01.02.2021. 
Veselīga uztura pamatprincipi: dažādība, mērenība

Sasniedzamais rezultāts: 

• Skolēniem ir pareiza izpratne par veselīgu dzīvesveidu (miegs, higiēna, sports, 
ēdiens), izprot jēdzienus- veselīga un neveselīga pārtika;

• Atbilstoši spējām pastāsta par veselīga uztura pamatprincipiem: dažādību, mērenību;

• Prot izvēlēties tikai veselīgu pārtiku. Zina, kur veikalā atrodas veselīga pārtika. 

Aktivitātes:

• Veikala ,,Citro'' apmeklēšana (virtuāli);

• Vecāku iesaistīšana veselīgu produktu pirkšanā;

• Apkopot fotogrāfijas no mājas arhīva. 



Fotogrāfijas no mājas arhīva 



Otrdiena, 02.02.2021.
Biezputras

Sasniedzamais rezultāts:

• Skolēni gūst priekšstatu par biezputru veidiem;

• Pavārgrāmatās un žurnālos meklē biezputru pagatavošanas receptes;

• Dalās pieredzē kādas biezputras gatavo mājās;

• Biezputras gatavošana un degustācija.

Aktivitātes:

Izstāde ,,Ko es zinu par biezputrām?‘’ (vecāku iesaistīšana izstādes tapšanā); 

Biezputras gatavošana.

Resursi:

dažādu veidu biezputru iepakojumi, receptes un pamācības, kā pagatavot biezputras. 



Izstāde ,,Ko es zinu par biezputrām?’’
(vecāku iesaistīšana izstādes tapšanā)



Trešdiena, 03.02.2021. 
Ēšanas paradumi - veselīgs un sabalansēts uzturs. Vitamīni

Sasniedzamais rezultāts:

• Iegūst informāciju par ēšanas paradumiem - veselīgu un sabalansētu uzturu, vitamīniem.

Aktivitātes:

• Tikšanās ar skolas medmāsu Sandru Laizāni;

• Veselīga uztura piramīdas veidošana un ēdienkartes sastādīšana (grupu darbs);

• Prezentācijas ,,Vitamīni’’ noskatīšanās;

• Sīpolu stādīšana.

Resursi:

Reklāmu bukleti, pavārgrāmatas, sīpoli, kaste ar melnzemi.



Trešās dienas aktivitātes!



Ceturtdiena, 04.02.2021.
Veselīga un neveselīga pārtika

Sasniedzamais rezultāts:

Atbilstoši spējām prot atlasīt, apkopot iegūto informāciju par veselīgu un neveselīgu 
pārtiku.

Aktivitātes:

Galda spēles izveidošana ,,Veselīga un neveselīga pārtika’’.

Resursi:

Krāsainais papīrs, laminēšanas plēve,  attēli- pārtika, metamais kauliņš, video.



Galda spēle ,,Veselīga un neveselīga pārtika’’



Piektdiena, 05.02.2021.
Prezentācija ,,Veselīga un neveselīga pārtika’’

Sasniedzamais rezultāts: 

• Atbilstoši spējām prot prezentēt jaunizveidoto materiālu par veselīgu un neveselīgu 
pārtiku;

• Apzinās, kāpēc jādzīvo veselīgi, jāievēro higiēna, jāēd veselīga pārtika, pietiekoši 
daudz jāguļ, jālieto veselīga pārtika, jānodarbojas  ar sportu.

Aktivitātes:

Veselīgu pārtikas produktu degustācija. 

Resursi: 

Augļi un dārzeņi



Veselīgu pārtikas produktu degustācija



Izmantotās internetvietnes

• https://www.uzdevumi.lv/p/dabaszinibas/4-klase/cilveka-attistiba-un-veseligs-dzivesveids-10534/re-05068d76-ab68-

48b6-8e51-052890195715 teorija

• https://www.slideserve.com/jam/vesel-gs-dz-vesveids veselīgs dzīvesveids 

• https://www.youtube.com/watch?v=47Uo0r5Thj0 higiēna    

• https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Sjo0ly7l_90 maza filmiņa par uzturu

• https://www.youtube.com/watch?v=0kHDtCTKowM uztura piramīda

• https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc vitamīnu brigāde

• https://www.youtube.com/watch?v=N989KXM2QwA vitamīni

• https://www.youtube.com/watch?v=c25Bbq3z84A veselīga pārtika

https://www.uzdevumi.lv/p/dabaszinibas/4-klase/cilveka-attistiba-un-veseligs-dzivesveids-10534/re-05068d76-ab68-48b6-8e51-052890195715
https://www.slideserve.com/jam/vesel-gs-dz-vesveids
https://www.youtube.com/watch?v=47Uo0r5Thj0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Sjo0ly7l_90
https://www.youtube.com/watch?v=0kHDtCTKowM
https://www.youtube.com/watch?v=dTRuDABj9pc
https://www.youtube.com/watch?v=N989KXM2QwA
https://www.youtube.com/watch?v=c25Bbq3z84A


Paldies par uzmanību!


