MĀCĪBU NODARBĪBAS
RĪGAS ZOOLOĢISKAJĀ DĀRZĀ
4.-6. klasei
Nodarbību temati:
Dzīvnieki dažādās siltuma joslās;
Dzīves vide - sauszeme, ūdens un gaiss;
Dzīvnieki pasaules dabas ainavās;
Dzīvnieku attīstība;
Latvijas dzīvnieki dabas ainavās.

Zoo Skolas mācību nodarbības izstrādātas, ievērojot valsts standartus un
mācību programmas. Tās kalpo kā palīgs skolotājam un skolēniem, apgūstot mācību vielu
netradicionālā, emocionālā un atklājumiem bagātā vidē.
Nodarbības norisē īstenojas 3 mācību fāzes: ierosināšana, apjēgšana un refleksija.
Pielietotās metodes rosina skolēnus aktīvi līdzdarboties (saruna, uzskates līdzekļu apskate,
novērojumi, spēles, tiešā saskare ar 2-3 dzīvniekiem, ekskursija, darba lapu aizpildīšana u.c).
Skolēniem rodas iespēja attīstīt novērošanas, analizēšanas un komunikācijas prasmes,
veidojot pozitīvu attieksmi pret dzīvniekiem un apkārtējo vidi.

Nodarbību pieejamais norises laiks:
darba dienās no plkst.10.00 līdz 15.00, no septembra vidus līdz 30. aprīlim.

Mērķauditorija: 4.-6. klašu skolēni
Grupas lielums: līdz 30 personām
Nodarbības valodas: latviešu; bilingvāli (latviešu, krievu)
Nodarbības ilgums: 1,5 – 2 stundas
Cena: 20,00 € nodarbība + 3,00 € ieejas biļete katram
Pieteikšanās un papildu informācija:
tālr.: 67518669; e-pasts: riga.zoo.skola@gmail.com
Pieteikums stājas spēkā pēc apstiprinājuma!

Ko skolēni darīs nodarbības laikā?
Dzīvnieki dažādās siltuma joslās
Veidojot priekšstatu par siltuma joslu izvietojumu:
- spēlē didaktisku spēli un gūst zināšanas par dabas apstākļiem un dzīvnieku daudzveidību;
- novēro, salīdzina un raksturo dzīvnieku pielāgojumus dažādiem apstākļiem;
- mācās spēlējoties, strādājot grupās un novērojot dzīvniekus.

Dzīves vide – sauszeme, ūdens un gaiss
Veidojot izpratni par dažādām dzīves vidēm:
- izprot dažādu dzīvnieku grupu pielāgošanās veidus dzīvei uz sauszemes, gaisā un ūdenī;
- pēc dzīvnieku ķermeņa uzbūves un pielāgojumiem nosauc dzīves vides;
- prezentē praktiskā darba rezultātus.

Dzīvnieki pasaules dabas ainavās
Veidojot priekšstatu par dabas ainavām:
- izprot mežu, tuksnešu un pļavu īpatnības;
- novēro un salīdzina tur dzīvojošo dzīvnieku pielāgojumus;
- darbojoties grupā, spēlē didaktiskas spēles.

Dzīvnieku attīstība
Zinot dzīvības uzturēšanas nosacījumus:
- veido priekšstatu par dzīvnieku attīstības veidiem;
- izprot dažādu dzīvnieku attīstības īpatnības, strādājot individuāli un grupā;
- spēlē didaktisku spēli.

Latvijas dzīvnieki dabas ainavās
Papildinot zināšanas par Latvijas ainavām un tajās mītošiem dzīvniekiem:
- raksturo Latvijas ainavas;
- vēro, salīdzina un klausās dzīvnieku balsis, saskata to pielāgojumus dzīvei ainavās;
- saliekot dzīvnieku attēlus pa ainavām, nostiprina zināšanas par katras ainavas iemītniekiem.

