
 

Kuldīgas 2. vidusskolas 

Klases stundas “Brīvais laiks un tā izmantošana” plāns/izvērtējums 

5.b klasē  

Stundas mērķis:  

 

Pilnveidot skolēnu izpratni par brīvā laika 

pavadīšanas iespējām. 

 

Uzdevumi: 
 

1. Noskaidrot, kādi ir skolēnu paradumi, 

izmantojot brīvo laiku. 

2. Pilveidot prasmi stāstīt par savām 

interesēm šobrīd. 

3. Veidot ideju zirnekli, par brīvā laika 

pavadīšanas iespējām. 

4. Pilveidot prasmi rīkoties jēgpilni ar 

viedierīcēm. 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

 

Izzina un izmanto daudzpusīgas lietderīga brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, atrodot savām spējām 

un vēlmēm atbilstošāko. 

Mērķauditorija: 
5.klases skolēni 

 

Stundu vada: Agnese Pastuhova 

 

Klases stunda novadīta: 23.05.2022. 

                                

Metodes:   
Prāta vētra, stāstījums, demonstrācija. 

 

 

 

Izmantotie mācību līdzekļi un materiāli: Vietne - https://kuldiga.lv/aktualitates/4889-idejas-saturigai-briva-

laika-pavadisanai-kuldiga-un-apkartne  

     

Stundas gaita Skolotājas darbība 
 

Skolēnu darbība 

Ievads – 5 min Jautā skolēniem, kā viņi saprot, kas ir brīvais 

laiks. Tiek noskaidrots, kādas ir mīļākās 

aktivitātes. 

Piedāvā savus atbilžu variantus, stāsta savus 

paradumus, kādā veidā tiek pavadīts brīvais 

laiks. 

 

Galvenā daļa – 25 min Tiek uzdots uzdevums – veidot ideju zirnekli, 

kurā tiek parādīts, kādas ir iespējas, kā pavadīt 

brīvo laiku. 

 

Pēc uzdevuma veikšanas, lūdz skolēniem nolasīt 

uzrakstīto, piefiksē uz tāfeles. 

Veido ideju zirneki. 

 

 

Lasa pierakstīto. Secina, kad ir dažādas iespējas, 

kā pavadīt brīvo laiku. 

https://kuldiga.lv/aktualitates/4889-idejas-saturigai-briva-laika-pavadisanai-kuldiga-un-apkartne
https://kuldiga.lv/aktualitates/4889-idejas-saturigai-briva-laika-pavadisanai-kuldiga-un-apkartne


   

 

 Kopā ar skolēniem izvērtē katru brīvā laika 

pavadīšanas nodarbi. Cik jēgpilna tā ir, ko no tā 

varu iegūt. 

 

 

 

Jautā skolēniem, kā viņi brīvo laiku pavada kopā 

ar vecākiem.  

No skolēnu stāstījuma izriet jautājums, kur var 

iegūt informāciju par pieejamiem pasākumiem, 

kuri gaidāmi mūsu pilsētā. 

 

Demonstrē vietni, kur var apskatīt pasākumu 

kalendāru gan pilsētā, gan skolā. Apskata 

iespējas, kādas ir idejas saturīgai brīvā laika 

pavadīšanai Kuldīgā.  

 

 

 

Secina, ka interesantākās nodarbes ir tās, no 

kurām ir kāds ieguvums. 

 

 

Stāsta, ka parasti apmeklē kādu pasākumu, vai 

dodas izbraukumā pie dabas. 

 

Atbild, kad šādu informāciju var iegūt internetā 

vai izlasīt laikrakstā.  

Nobeigums – 10 min Lūdz skolēniem papildināt ideju zirnekli, ar tām 

aktivitātēm, kuras uzskata par interesantām, 

ņemot vērā klasesbiedru piedāvājumus. 

Papildina ideju zirnekli. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skolotājas secinājumi par stundu: Stunda izdevusies, bija vērojama visu skolēnu iesaiste. Stundas saturs veidots jēgpilns, jo vairums skolēnu uzzināja, kur 

meklēt saturiskas nodarbes brīvā laika pavadīšanai, kā arī ņēma vēra klasesbiedru pieredzi. Pēc skolēnu atbildēm, var secināt, kad skolēni pārāk daudz pavada 

laiku pie viedierīcēm, neizmantojot tās jēgpilni. Spēļu spēlēšana un video skatīšanās guva lielāko pārsvaru skolēnu ideju zirnekļos.  

 

 

Skolēnu atziņas par stundu: Skolēni ieinteresēti, pēta Kuldīgas piedāvājumus, attiecībā par brīvā laika pavadīšanu. Izsakās pozitīvi, domā kurš no 

piedāvājumiem varētu būt nākošais apskates objekts, kuru apskatīt kopā ar vecākiem.  

 

 

 

 


