
Vai 
Ziemassvētku 

vecītis 
eksistē?



Nodarbības ilgums: 70 − 90 minūtes

Nodarbība plānota 5.–7. klases skolēniem

Nodarbībā skolēni pilnveidos:
1. prasmi kritiski analizēt mediju saturu;
2. argumentēt savu viedokli;
3. prasmi atpazīt dažādas datu interpretācijas iespējas;
4. strukturēt informāciju;
5. prasmi pieņemt racionālos un emocionālos argumentos balstītu 

lēmumu.

Nepieciešamie materiāli:
1. Individuālā dalībnieka karte − katram skolēnam.
2. Materiāli 5 misiju veikšanai − klases telpa iekārtota, veidojot 5 misiju 

salas. Vienā no salām nepieciešams telefons / planšete / dators ar 
interneta pieslēgumu. Pārējo misiju materiāli pievienoti šī dokumenta 
pielikumā (3.-9. lpp.).

Norises gaita:
1. Katrs skolēns saņem  

Individuālo dalībnieka karti. 
 Ir izstrādātas 2 veidu Dalībnieku 

kartes, kas nosaka katra skolēna 
lomu − ATBALSTĪTĀJS vai 
KRITISKI DOMĀJOŠAIS. Skolotājs izskaidro, 
ka skolēns, veicot misijas savā grupā, neatklāj lomu, bet gan rīkojas 
atbilstoši tai, apšaubot Ziemassvētku vecīša eksistenci vai rosinot 
tai ticēt. Mērķis − iespaidot citu grupas dalībnieku viedokli. Vēlams, 
lai abas lomas tiktu pārstāvētas proporcionāli vienādā skaitā. Pirms 
nodarbības kartes skolotājs marķē ar simbolu, krāsu, lai dalītu 
skolēnus 5 grupās. Dalījums grupās var notikt arī pēc cita principa, 
mērķis − sadalīt klasi 5 darba grupās. 

2. Skolēni saņem uzdevumu − veikt 5 misijas, lai noskaidrotu vai 
Ziemassvētku vecītis eksistē. Grupas pārvietojas pie misijas salām 
pulksteņrādītāja virzienā. Maksimālais laiks katrā salā − 10 minūtes. 
Pēc 10 minūtēm atskan skaņas signāls un grupa pārvietojas uz 
nākamās misijas salu!

3. Misiju veikšana (ne mazāk kā 50 minūtes).

I R NAV



Misija 
Nr. 1

Apskatiet Santa Claus profilus Facebook! 
Izvēlieties to profilu, kas jums šķiet visticamākais 

un miniet 3 argumentus – kāpēc!
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Misija 
Nr. 1
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Misija 
Nr. 1

Ticamākais ir profils Nr. _______, jo:

1.

2.

3. 
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Misija 
Nr. 2

Noskatieties reklāmu 
https://www.youtube.com/watch?v=mi3UfxHlYRU

un atbildiet uz jautājumiem!

Kas tiek reklamēts?

Kāds ir šīs reklāmas stāsts? 

Kādas sajūtas vēlas radīt reklāmas veidotāji?

Uz kādu rīcību mudina reklāma?

Kāpēc Ziemassvētku vecītis tiek saistīts ar  
CocaCola? Vai jums šāda rīcība šķiet pareiza?

Cik reizes Ziemassvētku vecītis tiek parādīts vienā kadrā ar CocaCola 
pudeli vai zīmolu CocaCola? 

1-3  4 – 6     7 – 10 



Misija 
Nr. 3

Apskatiet aculiecinieku uzņemtās fotogrāfijas  
un atbildiet uz jautājumiem!

Ja atliek laiks, noskatieties vēl šo aculiecinieku video!
https://www.youtube.com/watch?v=gZOKh9Sbq20

Šīs fotogrāfijas ir / var būt īstas / var nebūt īstas / nav īstas, jo 

Mūsu secinājums pēc misijas Nr. 3 veikšanas 



Misija 
Nr. 4

Apskatiet materiālu un izvēlieties  
sev pieņemamāko apgalvojumu!

Apgalvojumi

1. Cilvēki raksta vēstules Santa Claus, jo tic, ka viņš piepilda  
ikvienu vēlēšanos.

2. Cilvēki raksta vēstules Santa Claus, jo tā ir skaista tradīcija.

3. Cilvēki raksta vēstules Santa Claus, jo visi fakti (adrese,  
pasta ēka, fotogrāfijas u.c.) liecina, ka Santa Claus eksistē.  
Viņš saņem, lasa, šķiro vēstules un sūta kārotās dāvanas.  



Misija 
Nr. 5

Uzrakstiet 15 vārdus, kas jums saistās  
ar Ziemassvētku vecīti!

Ziemassvētku 
vecītis



Noslēguma daļa − secinājumu formulēšana!
Pēc misiju veikšanas klase sadalās 2 grupās − ATBALSTĪTĀJI un 
KRITISKI DOMĀJOŠIE.

1. Katrs aizpilda individuālo Dalībnieka karti.

2. Grupā 5 minūtēs tiek formulēti 5 būtiski argumenti, lai pārliecinātu 
citādi domājošos par sava viedokļa pareizību.

3. Diskusija un atbildes formulēšana “Vai Ziemassvētku vecītis 
eksistē?”


