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2021./ 2022.m.g. 
3.pilsētas izaicinājuma aktivitāte -

dabā balstīts risinājums

apakštēma
Āra izglītības loma izziņas un 

pētniecības procesā



Kas ir āra klase?
 izveidota un labiekārtota vieta interaktīvām 

nodarbībām, kuru laikā tiek iepazīta un pētīta vide; 

 tā ir pieejama visiem – skolēniem, cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un pārējai sabiedrībai;

 āra klase kalpo kā vieta, kur īstenot mācību stundas, 
izglītojošos ārpusklases pasākumus, nometnes skolēniem, gan 
arī informatīvas lekcijas citiem interesentiem; 

 organizējot un vadot vides nodarbības, tiek rosināta interese 
par iespēju darboties pašiem brīvā dabā.



Kāpēc āra klase? 

• Ir ļoti svarīgi, ka skolēni ne tikai dzird par dabu, vides 
problēmām, bet arī veic pētījumus dabā;

• Mācīšanās ir autentiskāka nodarbībai klasē, taču
jēgpilnāka;

• Āra nodarbības dod iespēju izmantot visas savas maņas

( redzēt, dzirdēt, saskatīt, pieskarties, u.c.), līdz ar to 
rodas personīga un nepastarpināta pieredze.

• Āra klases rada telpu aktivitātēm, izmantojot mācību 
priekšmetu kā pamatu spontānai nodarbības attīstībai 
un spēlēm, rosinot zinātkāri, fantāziju, pieredzi un 
kopā būšanu. 



Darba plānojums 2021./2022.m.g.

Plānota skolas inicēta aktivitāte 
diskusija «Āra mācību vides pozitīvā
ietekme uz veselību un personību»

( vada skolēni / konsultē – skolotāji);

norises laiks: janvāris /februāris ( 2022.g.)



Tēzes diskusijas «Āra mācību vides pozitīvā
ietekme uz veselību un personību» organizēšanai:

• Dažādots, jēgpilns mācību un izziņas process;

• Par vidi mācās, veic pētījumus vidē – āra telpā

• Veselīgs dzīvesveids - saistībā ar liekā svara pieaugumu un nepareiza 
– mazkustīga dzīvesveida dēļ; 

• «Dzīvā» komunikācija;

• Daudzveidīgas aktivitātes ārā (visos gadalaikos) un dabas klātbūtnes
piedzīvošana;

• Epidemioloģiskā profilakse;

• Pētījumi ir pierādījuši, ka piekļuve dabas teritorijām pozitīvi ietekmē 
veselību – cilvēkiem ir augstāks fiziskās aktivitātes līmenis, zūd 
negatīvs noskaņojums, mazinās uzmanības nogurums. 



Ierosmei!









Āra klases atklāšanas pasākums
-2022. gada pavasaris

-projekta dalībnieki organizē 
vides izziņas spēles

Jaunogres vsk.skolēniem



Jautājumi - ?
Komentāri - ?


