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Stundas plāns 

 

Mācību priekšmets Teātra māksla 

Klase 4. (7 bērni ar mācīšanās un valodas traucējumiem) 

Tēma Etīdes struktūra 

Sasniedzamais rezultāts Veido savu tēlu etīdei, sacer tā biogrāfiju/ portretu 

(kas notika ar šo tēlu pirms etīdes notikumiem), rāda 

īsu etīdi. 

Laiks 09.11.2020. 

Ilgums 40 min 

Skolotāja  Aiva Litauniece 

Resursi 

 

 

1. Gumijas bumba 

2. Juraka I. Iepazīsti profesijas! Jumava, 2010  

(30 profesiju kartītes) 

 

 



5 min Sasveicināšanās. Iesildīšanās vingrinājumi. 

10 min SR izvirzīšana. Profesijas kartīšu izvēle, tēla apraksts 

(stāstījums). 

5 min Gatavošanās etīdes rādīšanai. 

20 min Darba prezentācija.  

Analīze (pašanalīze, savstarpējā a., skolotāja 

novērojumi, ieteikumi) – atgriezeniskā saite.  

 



Etīde

– Teātra mākslā — vingrinājums (parasti nelielas 

dramatiskas ainas veidā bez teksta).

tezaurs.lv



Iesildīšanās

Ar priekšmetiem Bez priekšmetiem



Sasniedzamā rezultāta 

izvirzīšana

– Veido savu tēlu etīdei, sacer tā biogrāfiju/ portretu (kas 

notika ar šo tēlu pirms etīdes notikumiem), rāda īsu etīdi.

Jāpārliecinās, vai skolēni saprot visu vārdu nozīmi. Ja 
nepieciešams – jāskaidro, minot piemērus, rādot.



Profesijas kartīšu izvēle, tēla 

apraksts (stāstījums). Veido savu tēlu etīdei, 

sacer tā biogrāfiju/ portretu (kas notika ar šo tēlu pirms etīdes 

notikumiem).VIDEO 1, 2

– Tēla apraksts:

 vecums

 izskats

 ģimene

 ieradumi



Gatavošanās etīdes rādīšanai.

– 5 min 

– Vai tas ir pietiekami?

– Nosacījumi:

 30 s - 1 min (laika 
ierobežojums)

bez priekšmetiem/ ar 
priekšmetiem

Viens/ ar partneri (-iem)

nerunāt/runāt



Darba prezentācija. Rāda īsu etīdi. VIDEO 

3, 6, 

– Darbojas visi:

 klase vēro, lai uzslavētu (1.), lai ieteiktu (2.)

 skolēns (-i) prezentē darbu

 skolotājs vēro, veic piezīmes, fiksē laiku

Šajā procesā svarīgi  neiejaukties/ nepārtraukt (aktīvi gaidīt), ja netiek 

pārsniegts nosacītais laiks.



Analīze – atgriezeniskā saite. VIDEO 4, 5, 7

Svarīgi, lai

+ un  – vienāds +

– 1. Vai izdevās? – jautājums 

skolēnam (pašanalīze).

– 2. Savstarpējā analīze 

(nedrīkst ļaut aizvainot, 

jāvērtē padarītais).

– 3. Skolotāja novērojumi, 

ieteikumi.



Paldies!


