
Kuldīgas 2.vidusskolas 

KLASES STUNDAS IZVĒRTĒJUMS 

Datums:…10.01.2022.…Klase…2.b……skolēnu skaits klasē……5….skolēnu skaits stundā………5….. Klases audzinātājs (-a) Aiga Batarevska 

Stundas tēma- Mana veselība! 

Sasniedzamais rezultāts- Apzinās personīgās higiēnas nozīmi gan savas veselības uzturēšanā, gan savstarpējā saskarsmē. 

Mērķis- Izprot personīgās higiēnas ievērošanas nepieciešamību. 

Uzdevumi- 1. Noskaidrot, kas ir personīgā higiēna. 

2. Diskutēt par personīgo zobu higiēnu. 

3. Noskatīties izglītojošas multfilmas par zobu higiēnu. 

4. Izmantojot, aplikumu krāsojošas tabletes, pārliecinās par savu personīgo zobu tīrību. 

 

Darba organizācija 

stundā klases darba 

organizēšana, 

laika izmantojums; kārtība 

stundas laikā 

Stundas satura 

atbilstība mērķim 

un uzdevumiem 

Izmantotās metodes Izmantotie mācību līdzekļi un materiāli Audzinātāja 

pašvērtējums 

Skolēnu 

izvērtējums. 

1. Saruna par 

personīgo higiēnu. 

2. Skolēni tiek 

informēti par 

personīgās higiēnas 

nepieciešamību, tai 

skaitā zobu higiēnu. 

Saturs atbilst 

izvirzītajiem 

mērķiem un 

uzdevumiem.  

1. Pedagoga 

sniegtā 

informācija. 

2. Video 

materiāls. 

3. Praktiska zobu 

tīrīšana. 

Video materiāls:  
https://www.youtube.com/watch?v=Jsk61yM4AMw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T94F819S9vc  

 

Papildus materiāli: 

aplikumu krāsojošas tabletes, skolēnu personīgā zobu 

birste un zobu pasta. 

Mācību stunda ir 

izdevusies, jo 

atbilst plānotajam 

mērķim un 

uzdevumiem. 

Skolēniem bija 

izpratne par to kā 

viņi tīra zobus un 

kā tas ir pareizi 

Skolēni pēc 

aplikuma 

krāsojošās 

tabletes bija 

pārsteigti par to, 

ka viņi zobus 

netīra 

pietiekami labi 

un pēc  tam 

https://www.youtube.com/watch?v=Jsk61yM4AMw
https://www.youtube.com/watch?v=T94F819S9vc


3. Skolēni praktiski 

pārliecinās par savu 

zobu tīrību, 

izmantojot aplikumu 

krāsojošas tabletes, 

kas pārkrāso ar 

aplikumu skartās 

vietas spilgtā krāsā. 

jādara.  centās kārtīgi 

tos iztīrīt. 

Stundas norise Stiprās puses Vājās puses 

1. Frontālā saruna ar skolēniem par personīgo higiēnu. 

2. Saruna par personīgo zobu higiēnu. 

3. Iepazīstas ar video materiālu par zobu higiēnu.  

4. Izmantojot aplikumu krāsojošas tabletes, kas pārkrāso ar aplikumu skartās vietas spilgtā krāsā, skolēni pārliecinās 

par savu zobu tīrību. 

5. AS- Pēc eksperimenta veikšanas skolēni ir pārsteigti par to, cik neuzmanīgi ir tīrījuši zobus un secina, ka turpmāk 

tam jāpievērš lielāka uzmanība.  

Skolēni praktiski 

pārliecinājās par 

to vai pareizi, vai 

nepareizi tīra 

zobus.  

Viens skolēns 

nebija paņēmis 

līdzi zobu pastu 

un zobu birsti, 

līdz ar to 

iesaistījās tikai 

diskusijās un 

vēroja 

eksperimentu. 

 

Nepieciešamie 

uzlabojumi…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Stundu vadīja (paraksts) Aiga Batarevska 

 

 


