Metodiskais materiāls aušanā 7.klasei
Skolotāja: Ieviņa Ziemane
Mācību priekšmets: Dizains un tehnoloģijas
Temats: Kā auž izstrādājumu?
Mērķauditorija: 7.klase
Tēmas apguves apjoms: 9 stundas
Mērķis: sniegt pamatzināšanas, iemācīt pamatprasmes aušanā, patstāvīgu uzdevumu izpildē.
Uzdevumi:
1. Iemācīt prast strādāt ar aušanas materiāliem – pērlītēm un pielietojamiem darba
instrumentiem.
2. Sniegt zināšanas un prasmes telpisku objektu veidošanā, pamatjēdzienu – platums,
garums, apjoms izpratnē.
3. Iemācīt zīmēt digitālu shēmu.
4. Iemācīt aust pērlīšu rokassprādzi un izveidot atbilstošu aizdari.
Detalizēts temata plānojums pa stundām.
Stundas temats,
stundu skaits

Kas liecinās, ka skolēns
Stundas SR

Skolēna darbības stundā, lai sasniegtu plānoto rezultātu
rezultātu sasniedzis?

Temata vienuma nosaukums: Kā auž izstrādājumus? 9stundas
Amatniecības darbu
izpēte 1 stunda

Zina un nosauc ikdienā
austus izstrādājumus
Izprot, cik liela nozīme ir
austiem izstrādājumiem
ikdienas dzīvē

Nosauc ikdienā lietojamus austus
izstrādājumus, kurus izmanto, lai
izgatavotu apģērbu un rotājumu
elementus.

Diskusija par dažādiem ikdienā lietojamiem izstrādājumiem, ar ko austs
priekšmets atšķiras no citiem izstrādājumiem
Pēta un salīdzina dažādu austu izstrādājumu paraugus, pārrunā ar
klasesbiedriem
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Digitālās shēmas
izveide 1 stunda

Apzinās savas vajadzības,
lai radītu vajadzīgu
izstrādājumu

Ir uzzīmējis digitālu shēmu aušanai
ar pērlītēm

Izpēta paraugus
Zīmē skices
Pārrunā un izsaka savas domas par klasesbiedra veikumu

Sagatavošanās
darbam 1stunda

Sagatavojis darbam
nepieciešamos materiālus
un instrumentus
Zina darba secību.

Austs dizaina
izstrādājums 4stundas

Rada austu dizaina
izstrādājumu pēc dotās
instrukcijas

Ir sagatavojis visus darbam
nepieciešamos materiāluskartonu, diegus (velkus), pērlītes,
adatu.

Iepazīstas ar drošības noteikumiem.

Ir izveidojis austu dizaina
izstrādājumu, ņemot vērā aušanas
tehniku

Veic darbus atbilstoši veicamajam darbu sarakstam

Noskaidro veicamo darbu secību, lai varētu pagatavot austu priekšmetu.

Ievēro ieteikumus malas veidošanā
Nostiprina diegu galus

Izstrādājuma apdare 1
stunda

Prot izvēlēties savai dizaina
izstrādājumam atbilstošāko
aizdares veidu

Izstrādājums ir pabeigts un ir
pievienota aizdare

Veic darba apstrādi, ievelk diegus un izveido galu aizdares veidam

Izvērtēšana 1 stunda

Prot izvērtēt savu darba
procesu un izveidoto austu
dizaina izstrādājumu, rada
idejas.

Pārrunā atšķirības starp austiem
izstrādājuma veidiem

Izvērtē izgatavoto austo dizaina izstrādājumu un darba procesu pēc
atbilstības instrukcijai.

Izvērtē izgatavoto austo dizaina
izstrādājumu un darba procesu pēc
atbilstības instrukcijai.

Rada idejas, kur vēl var izmanto aušanas tehnoloģisko procesu

Rada idejas, kur vēl var izmanto
aušanas tehnoloģiju
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Piemēri – paraugi - Tēmas izpildījums attālinātajā mācību procesā- pašvadīta mācīšanās .
Līmeņu atspoguļojums paraugos:
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