
STUNDAS PLĀNS 

 

Mājturība+ matemātika 8.kl. (apvienoti-zēni un meitenes) 

2 mācību stundām 

 

 

 

Tēma. Kompozīcija no ģeometriskām figūrām /laukuma aprēķināšana; 

  

Stundas mērķis. Izveidot starpdisciplināru stundu, kurā iesaistīta nepieciešamība pielietot 

matemātikas formulas sadzīves situācijā; 

 

Sasniedzamais rezultāts. Pratīs izveidot kompozīciju pečvorka tehnikā un aprēķināt 

nepieciešamā materiāla daudzumu. 

 

Starppriekšmetu saikne. Mājturība, matemātika, vizuālā māksla 

 

Caurviju prasmes. Kritiskā domāšana un problēmu risināšana. Sadarbība. 

 

Resursi. Prezentācija, darba lapas - viena mājturības daļai, otra matemātiskajiem aprēķiniem 

(strādā pāros), pildspalva, lineāls, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, aplikāciju papīrs, telefons. 

 

Metodes: pāru darbs, darbs ar attēliem un informāciju no prezentācijas, praktiskā darbošanās 

(zīmēšana, līmēšana, griešana), matemātiskās un pētnieciskās darbības.  

 

Stundas gaita. 

 

Stundas daļa/ 
laiks 

Skolotāja darbība Skolēnu darbība Diferenciācija 

Uzvedināšana uz 
idejām par 
stundas tēmu  
 
5min 

Skolēni jau stundas 
sākumā tiek sadalīti 
pāros(ar blakussēdētāju) 
 
Problēma. Tiek rādīta 
prezentācija ar attēliem, 
kuros attēloti gan 
tekstilizstrādājumi, gan 
interjera elementi, liekot 
skolēniem saskatīt kopīgās 
pazīmes, atslēgas vārdus, 
kas varētu raksturot šīs 
stundas tēmu. 
 
Kā varētu definēt attēlos 
redzamās lietas, tehniku 
un materiālus? 

  
 
Skolēni vēro 
attēlus un paralēli 
katram slaidam 
darba lapā izdara 
atzīmes par 
kopsakarībām, 
meklē jēdzienus, 
atslēgas vārdus, 
lai veidotu 
definīciju.  

 
Uzdevums kā tāds 
pieļauj dažādus 
atbilžu līmeņus (ir 
nosaukti attēlos 
redzētie jēdzieni-
piemēram, apģērbs, 
audums, krāsa utml., 
prasmīgākie jau 
formulē sarežģītākus 
apzīmējumus-
tehniku, 
ģeometriskas 
figūras, 
kompozīcija…) 
Rezultātā, visi ir 
darījuši pēc savām 
spējām, atliek vien 
salīdzināt ar reālo 
definīciju un atzīmēt 
tos jēdzienus, kurus 
skolēns nosaucis 
pareizi) 



 

Darba plānošana 
 
5 min. 
 
 
 
 
Realizācija 
 
3min 

Problēma - izveidot 
definīciju  

Skolēni veic 
piezīmes pāros 
darba lapā(viena 
uz abiem), kopīgi 
veido definīciju. 

Var veidot nejaušas 
grupas vai pārus, kā 
arī mērķtiecīgi veidot 
grupas, kurās ir 
skolēni ar dažādu 
apguves līmeni. 

Aicina pāri no 

izrakstītajiem jēdzieniem 

izveidot definīciju, kas 

raksturotu šīs stundas 

tēmu. 

 

 

Skolēni pāros 
veido definīcijas 
uzmetumu  
 
 

Pēc reālās pieredzes 
stundā, ir skaidrs, ka 
noteikti 
nepieciešams plāns-
kā veidot definīciju, 
formulēt precīzi 
domu. 
 

Darba gaita 
5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktiskais darbs 
5min 
 

 Pēc pirmā mēģinājuma 

izveidot definīciju un attēlu 

apskates, tiek rādīti vēl 

attēli, kuri ļauj noprecizēt  

definīciju. Tiek rādīti attēli, 

kuri konkretizē tehniku, 

liekot skolēniem saskatīt 

un izrakstīt formas, no 

kādām veidotas 

kompozīcijas  

Skolēni atzīmē 
darba lapā 
saskatītās formas 
 
Skolēni veic 
korekcijas 
iepriekš 
izveidotajai 
definīcijai, precizē 
un nolasa skaļi. 

 

Pēc skolēnu nolasītajām 

definīcijām, tiek parādīta 

reālā tēmas un tehnikas 

definīcija, skolēniem 

uzdots apvilkt kopīgos 

vārdus savai un dotajai 

definīcijai 

 

 

Skolēni apvelk 
vārdus, kuri 
sakrituši 
definīcijai ar viņu 
izrakstītajiem 
jēdzieniem. 
 

 

Pēc kopīgas definīcijas un 

redzēto attēlu apskates, 

skolēni tiek iepazīstināti ar 

kompozīcijas veidošanas 

pamatprincipiem, 

izmantojot trijstūra formu, 

īsi atkārtojot, kas ir 

simetriska, centriska 

kompozīcija.  

Skolēni izvēlas 
3krāsu aplikācijas 
papīrus, tādu 
pašu krāsu 
flomāsterus 

 



Uzdod veidot kompozīcijai 

skici, izmantojot taisnleņķa 

trijstūru formu, obligāti 

jāizmanto visas 3krāsas un 

pilnībā jāaizpilda laukums 

ar trijstūriem 

 

Skolēni pārī veido 
kompozīcijas 
skici/ces dotajā 
rūtiņu laukumā 
darba lapā 
 
 
Izdara izvēli starp 
kompozīcijām, 
kuru veidos no 
aplikācijas papīra 

Var skici veidot katrs 
savu, var vienoties 
par kopīgu (lodziņi ir 
3gb, bet rezultātā var 
būt gan 3 
kompozīcijas, no 
kurām iespējams 
izvēlēties vienu, 
viņuprāt 
veiksmīgāko, kā arī 
viena) 

17min Skolotājs uzdod uzzīmēto 
kompozīciju izveidot no 
papīra un pārnest uz 
lielāku rūtiņu laukumu 
 
 
 
Kad skolēni izveidojuši 
aplikācijas tehnikā 
kompozīciju, aicināti 
izmantot mobīlos 
telefonus, aplikāciju, ar 
kuras palīdzību šo 
kompozīciju var 
vairākkāršot, veidojot 
apjomīgāku mozaīku, 
ieraugot savu kompozīciju 
kā segas paraugu, flīžu 
sienu vai tml. 

Skolēni plāno 
darbu pārī, dala 
pienākumus(kurš 
mēra, kurš griež, 
kurš līmē) 
 
 
Skolēni 
nofotogrāfē savu 
kompozīciju un ar 
aplikācijas 
palīdzību(layout) 
pavairo, gatavo 
kolāžu iesūta e-
kases e pastā. 

Te izceļas skolēni, 
kuriem nepieciešama 
individuāla palīdzība, 
kuri spējīgi patstāvīgi 
izprast un plānot kā 
pārnest, palielināt un 
aprēķināt 
nepieciešamo 
aplikācijas papīra 
daudzumu. 

Refleksija 
 
5 min. 

Saruna, izmantojot 

jautājumus:  

1. Kāpēc radusies šāda 

tehnika, viņuprāt? 

2.Kādi ir plusi, radot 

kompozīcijas no 

gabaliņiem? (oriģināli 

dizaini, bezatlikuma 

dzīvesveids, otrā dzīve 

materiāliem utml.) 

3. Kur un no kādiem 

materiāliem vēl iespējams 

veidot tml kompozīcijas? 

Skolēni pauž 
savu viedokli, 
atbildot uz 
jautājumiem. 

 

AS bija izejas biļete(pēc 

abām kopīgajām stundām) 

– atbildēt uz 

ekspresjautājumu par 

apgūto. 

Skolēni sniedz 
atbildes 

 

 



 



 

Īsumā ieskicēšu arī matemātikas daļu: 

(vadīja S.Ķergalve) 

 

 

2. stunda Tālāk tiek izvirzīta 
konkrēta 
problēma/uzdevums- 
teorētiski izveidot šo 
kompozīciju dotajā 
izmērā(60x60cm) un 
aprēķināt 
nepieciešamo 
materiālu daudzumu 
kopā izstrādājumam 
un katrai krāsai. 
(pieslēdzas 
matemātikas 
skolotājs) 
Tiek izdalītas darba 
lapas, kurās jāizdara 
atzīmes par 
izmantoto trijstūru 
skaitu, laukumu 
aprēķina formulas 

Skolēni veic darbu 
darba lapās-skaitot 
trijstūrus, aprēķinot 
laukumus, 
pārveidojot mērogus. 

Liela nozīme ir darba 
secīgai uzskaitei un 
izpildei, lai nerastos 
apjukums skolēniem.  
Bet darba lapa 
veidota tā, ar  šo 
secīgumu , 
pakāpeniski nonākot 
līdz risinājumam. 
Katrs skolēns pēc 
iespējām var nonākt 
līdz kādam līmenim-
aizpildītai tabulai ar 
uzskaitīties krāsu 
trijstūriem, 
aprēķinātam 
laukumam, 
aprēķinātam visas 
kompozīcijas 
laukumam, 
prasmīgākie-līdz 
palielinātā mēroga 
laukumam. 

  

Matemātikas darba lapa 

 

 

LAUKUMU APRĒĶINĀŠANA 

 
KRĀSA 
 

Mazā 
kvadrātiņa 
laukums 
 S1 

 
m 

Mazā 
trijstūrīša 
laukums  
S2 

 
k 

Kopējais 
laukums 
Saplik. 

Izstrādājuma 
laukums 
Sspilv.  

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 

 

S1=a2 

m – mazo kvadrātiņu skaits 

S2=a2/2 

k – mazo trijstūrīšu skaits 



Saplik.=m*S1+k*S2   

Sspilv=n2*S 

n- cik reižu spilvena mala garāka nekā aplikācijas mala 

 

Pētījuma darba lapa par laukuma pieaugumu 

 

 

PĒTĪJUMS 

Aprēķini laukumu kvadrātam , kuram ir  

• mala a=2 cm 

• mala a=4 cm 

• mala a=6 cm 

• mala a=8 cm.  

Salīdzini cik reižu pieaug kvadrāta laukuma lielums, ja tā malas garums pieaug n reizes?  

 
Kvasdrāta malas 

garums a cm 
 
 

Kvadrāta laukums  

 
2 cm 

 

 

 
4 cm 

 

 

 
6 cm 

 

 

 
8 cm 

 

 

 

Vērojumi 

Ja kadrāta malas garums pieaug 2 reizes, 

 
tad kvadrāta laukums pieaug                    

reizes 
 
 

Ja kadrāta malas garums pieaug 3 reizes, 

 
tad kvadrāta laukums pieaug                    

reizes 
 
 

Ja kadrāta malas garums pieaug 4 reizes, 

 
tad kvadrāta laukums pieaug                    

reizes 
 
 

 

Secinājumi 

 


