5.-7.klases projekti – mērķi, tēmas, sasniegtais
5.klases projekts

“Es klases kolektīvā”
Projekta mērķis – projekta laikā iepazīt klases kolektīvu.
Projekta tēmas:
 Klases apraksts.
 Klases intervija.
 Informācijas dēlis.
 Klases biedru profili.
 Klases vakara scenārijs.
 Notikumi 5.klasē septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī.
 5.klases hobiji.
 Domas par 5.klasi.

Projektā sasniegtais:
 Iepazīti klases biedri.
 Nostiprināts klases kolektīvs.
 Apgūtas dažādas prasmes – digitālās, sadarbošanās, valodu u.c.
 Izveidota klases grāmata.
 Izveidots klases scenārijs.
 Izgatavots klases informācijas dēlis.
 Izveidots katra klases skolēna profils.

6.klases projekts

“Vesels bērns”
Projekta mērķis – aktualizēt vesela bērna paradumus – ēst, sportot – un,
aktīvi iesaistoties grupu darbā, radīt reālu rezultātu.
Projektā sasniegtais:
 Skolēns zina vesela bērna paradumus, prot par tiem pastāstīt citiem.
 Skolēns prot sadarboties grupā, sasniedzot reālu rezultātu.
 Skolēni prot izmantot https://ploome.com, lai aprēķinātu kaloriju








daudzumu pārtikas produktos, izmantojot kaloriju kalkulatoru.
Skolēns prot pagatavot ēdienu – pankūkas, zina šī ēdiena tapšanas soļus,
ievērojot skolas virtuves lietošanas noteikumus.
Skolēns ir izveidojis uztura piramīdu un veselīgu pusdienu šķīvi, prot
raksturot tajos esošos produktus.
Skolēns prot iesildīties un reizi dienā 60 min. veltīt aerobajai fiziskajai
slodzei, tā novēršot mazkustīga dzīvesveida ietekmi uz savu organismu.
Skolēns prot aprēķināt ķermeņa masas indeksu.
Skolēns projektu nedēļā attīsta pētnieciskās prasmes.
Skolēns veica pētījumu “Mana veselīgā nedēļa”.
Skolēns mācās prezentēt projektu, uzlabojot prezentācijas prasmes
auditorijas priekšā.

7.klases projekts

“Ko cilvēks mācījies no dabas”
Projekta mērķis – izprast, ko inženieri pārņēmuši no dabas, izstrādājot dažādas
tehnoloģijas.
Projekta tēmas:
 Ko cilvēks mācījies no putniem, konstruējot lidmašīnas.
 Ko cilvēki mācījušies no ūdens dzīvniekiem, veidojot zemūdenes.
 Ko cilvēks mācījies no bebru mājokļiem.
 Medību tehnikas, ko cilvēks pārņēmis no dzīvniekiem.
 Ko cilvēks mācījies no dabas apģērba gatavošanā.
 Ko smagās tehnikas veidošanā inženieri aizguvuši no dzīvniekiem.
 Elektrības ražošana.
 Mājokļi kokā.
 Mājokļa siltināšana.

Projektā sasniegtais:
 Atrasta informācija par atbilstošajām tēmām.
 Izveidoti ekskavatora, lidmašīnas, zemūdenes, vēja dzirnaviņu,

ligzdas un mājokļa siltinājuma, medību stratēģijas maketi.
 Mājokļa kokā makets spēles vidē „Minecraft”.

