KARJERAS
N E D Ē Ļ A
1.-4. klašu skolēni!
Vai zināji, ka no 24. – 28. maijam Tavā skolā norisināsies karjeras
nedēļas pasākumi! Aicinām piedalīties aktivitātē “Uzminu nu, kas
tas ir?”. Kas Tev jādara? Izdomā interesantu mīklu par kādu
profesiju un sagatavot video!

Uzminu nu, kas tas ir?

UZDEVUMS
1.SOLIS

Noskaidro kādās profesijās strādā Tavi vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas,
tantes, onkuļi un citi radinieki. Īpaši iekrāso tās profesijas, kuras Tu dzirdi
pirmo reizi. No dzirdētā izveido profesiju sarakstu.
2.SOLIS

Izvēlies no saraksta divas, Tavuprāt, interesantākās profesijas. Uzraksti
visu, ko Tu zini par šīm profesijām. Uzdod maksimāli daudz jautājumus
par šo profesiju. Tas Tev palīdzēs, kad domāsi mīklu.
3.SOLIS

Izvēlies vienu profesiju un saceri mīklu. Atceries, ko uzzināji par šo
profesiju un apraksti to. Pastāsti, ko dara šis profesijas pārstāvji, kur viņi
strādā, kas viņiem ir nepieciešams (darba apģērbs, darba parīkojums,
instrumenti utt.), lai viņi varētu veikt savu profesiju. Esi uzmanīgs!
Noslēpumā paturi profesijas nosaukumu!
4.SOLIS

Nofilmē video, kurā Tu uzdod savu mīklu. Ievēro šādus noteikumus:
Sarunā kādu, kurš Tevi var nofilmēt (telefonu jātur horizontāli).
Centies iekļauties 60 sekundēs.
Video nosauc savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi. Ierunā mīklu, pēdējam
teikumam jābūt – UZMINI NU, KAS TAS IR? , tad seko 5 - 8 sek. pauze
un tad video tupinās - tiek ierunāta mīklas atbilde.
Lejupielādē mīklas video uz www.failiem.lv un nosūti to uz e-pastu
savam klases audzinātājam.
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JAUTĀJUMI
Lai Tu varētu sagatavot mīklu, Tev ir jānoskaidro pēc iespējas vairāk
informācijas par konkrētu profesiju. Uzdod šos un citus jautājumus!
Tā Tu iegūsi vairāk informācijas par konkrēto profesiju un Tev būs
vieglāk sagatavot mīklu:

1. Vai Kāds ir Tavas profesijas nosaukums?
2. Kādi ir Tavi galvenie darba pienākumi? Ko Tu dari, katru
dienu?
3. Vai Tev ir nepieciešams speciāls darba apģērbs, formas
tērps?
4. Kas Tev ir nepieciešams, lai Tu varētu pildīt savus darba
pienākumus? (instrumenti, darba inventārs, iekārtas,
tehnoloģijas utt.)
5. Vai Tu strādā viens vai komandā, kopā ar kādu?
6. Kādām īpašībām jāpiemīt, lai varētu strādāt šajā profesijā?
7. Ar ko Tava profesija atšķiras no citām? Kas tajā ir īpašs?
8. Ko Tev visvairāk patīk darīt savas profesijas ietvaros?

