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DABASZINĪBU STUNDA
Veicam eksperimentus par vielu īpašībām. Sāli, parafīnu, sviestu un šokolādi ievietojam 

sagatavotajās folija «laiviņās». Metāla bļodiņā ielejam karstu ūdeni. Prognozējam, kas 

notiks, ja laiviņas ar vielām peldināsim karstajā ūdenī... Kura viela izkusīs visātrāk? 



Protams, izteiktās prognozes par vielu kušanu vai nekušanu atbilst novērojumiem, 

bet novērojums par kušanas ātrumu (ilgumu) gan daudziem bija pārsteigums. 



Ziemassvētku pasākums un 

izrāde «Mazā raganiņa» kultūras namā.
Kā jau katru gadu, Jelgavas mazākajiem iedzīvotājiem – pirmsskolas un sākumskolu 

audzēkņiem – tiek dāvināta teātra izrāde. Neiztrūkstošs elements ir arī vecītis sarkanā 

tērpā, ar baltu bārdu. Viņš pēc īsas uzrunas steidzas ātrāk tikt vaļā no sava maisa satura. 

Pantiņu skaitīšanai nav laika, jo rindā ir vismaz 300 bērnu.



Izskatās, ka Ziemassvētku vecītis katram bērnam sagatavojis 

piemērotas krāsas dāvaniņu...





Mācību stunda 

Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejā.

Mūs sagaida 

muzeja 

pedagoģe 

Teika Putna. 

Viņa mūs 

iepazīstina ar 

mākslinieka 

Ģederta Eliasa 

biogrāfiju un 

daiļradi.

Bērni Ģ.Eliasa 

darbos

mācās noteikt 

mākslas žanrus.



Pēc Teikas Putnas stāstījuma bērni steidza izvēlēties sev patīkamāko mākslas 

darbu un pierakstīt visu pieejamo informāciju par to, jo vizuālās mākslas stundā 

būs kāds uzdevums... 





Interesantā mācību stunda turpinās –

ar radošo darbu skaistajā konferenču zālē.









Mums ir unikāla iespēja aplūkot arī trīs glezniecības vecmeistaru izstādi: Janis 

Rozentāls, Vilhelms Purvītis, Johans Valters. Izstādi var apmeklēt līdz 30.12.2017.



Arī šajā izstāžu zālē katram ir svarīgais uzdevums – izvēlēties vienu 

mākslas darbu, kurš patīk visvairāk, pierakstīt visu informāciju. Uzdevums 

šķita tik interesants, ka bērni pierakstīja pat 3 un 4 mākslas darbu 

nosaukumus un autorus. Apskates noslēgumā katrs bērns nostājās pie 

izvēlētā, sev tīkamākā mākslas darba. Tā tapa arī fotogrāfijas, kuras vēlāk 

izmantosim vizuālās mākslas stundās.



Tāda ir izvēle!



Ekskursijas noslēgumā – kopējā bilde.

Ja arī JŪS vēlaties interesantu mācību 

stundu muzejā, iepriekš jāpiesakās 

(tālr. 26325295) – nodarbība 

Jelgavas skolēniem – bez maksas.


