Stundas plāns lietišķajā valodā

Stundas tēma :Antonīmi.
Stundas mērķis: Leksikas slāņa-antonīmi- apgūšana.
Stundas uzdevumi:
Paplašināt izglītojamo redzesloku, vārdu krājumu, runājot, rakstot, diskutējot par
tādu leksikas slāni kā antonīmi.
Pilnveidot izglītojamo lasīt un runātprasmi.
Audzināt izglītojamajiem iejūtību, toleranci vienam pret otru, strādājot pāros,
uzklausot vienam otru.
Stundas gaita.
Sasveicināšanās.
Skolotāja uz dokumentu kameras rāda materiālu par antonīmiem. Stāsta par šo
leksikas slāni, rāda ilustrācijas ar piemēriem. Visi kopā pārrunā redzēto, dzirdēto,
saprasto.
1. individuālais uzdevums. Skolotāja izdala darba lapas ar uzdevumu.

1.1.

Ierakstīt dotos antonīmus sakāmvārdos un parunās!

1.2.

Uzdevumu veic burtnīcā!

1.3.

Pārrunā nosacījumus!

( Darba lapa pievienota pielikumā Nr. 1. )
2. uzdevums pāros. Skolotāja sadala skolēnus pāros. Tiek izdalīts katram pārim
izdales materiāls ar dažādiem attēliem. Piemēram, attēls, kurā redzamas mazas koka
karotes, plānās pankūkas u. tt.
2. 1. Katram attēlam izdomāt antonīmu!
2. 2. Ar izdomāto antonīmu izveidot 2 teikumus!
Piemēram. Mazas koka karotes-lielas koka karotes. Lielas koka karotes es izmantošu
ēdiena pasniegšanai.
Plānās pankūkas- biezās pankūkas. Vakarā es cepšu biezās pankūkas.

3. uzdevums pāros. Katram pārim tiek izdalītas darba lapas ar uzdevumiem.

3.1.

Norakstīt vārdus, blakus rakstīt antonīmus!

3.2.

Ar 5 izdomātajiem antonīmiem veidot teikumus!
(Darba lapa pievienota pielikumā Nr. 2.)

Stundas nobeigums.
Stundas darba vērtēšana. Skolēni vērtē viens otru. Skolēni vērtē katrs pats
sevi. Arī skolotāja vērtē skolēnu darbu. Skolotāja nosauc kopējo vērtējumu.
Tiek uzdots mājas darbs, kurš jāveic mājas darbu burtnīcās.
Dotajās mīklās ierakstīt trūkstošo antonīmu!
( Darba lapa pievienota pielikumā Nr. 3).
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Skolotāja Lilita Dunce

Pielikums Nr. 1.
1.uzdevums.
Ieraksti dotos antonīmus sakāmvārdos un parunās! Pasvītro antonīmu
pārus!
Garšs-īss, daudz-maz, mazs-liels, vecs-jauns, labs-slikts, nevar-var.

Labāk teikt................... patiesību, nekā runāt ..................... melus.
Runā......................., strādā..........................................
..................... dzirkstele nodedzina........................ mežu.
Ko.............................. ar spēku, to ...................................... ar prātu.
...................... jāpatur, ..................................... jāatmet.
(Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi un parunas)

Pielikums Nr. 2.
3.uzdevums.
Noraksti vārdus, blakus raksti antonīmus!
Ar 5 antonīmiem ( pēc izvēles) veido teikumus!
Rīta gaismaParadīzeMelnsAgrs rītsDzidrs kompotsAuksts ēdiensBaltmaizePrieksNabadzībaDrosmīgsPavasarisMīlestībaZems solsKarsti kartupeļiCukurs(Sastādīja Lilita Dunce)

Pielikums Nr. 3.
Mājas darbs.
Ieraksti latviešu tautas mīklās pasvītrotajiem vārdiem antonīmus! Atminiet
mīklas!
Dienā gaišs, bet naktī..................................
.......................prasa, veselam dot.
Nav ļauna bez ...........................
.......................gudrāks nekā vakars.
Maza vilna .......................brēka.
(Latviešu tautas mīklas)

