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IESKAITE 3. KLASEI

2010. gada 12. maijā
Skolēna darba lapa

2. diena

Vārds
Uzvārds
Klase
Skola
Aizpilda
skolotājs:

1 задание (12 пунктов).
Решай «цепочкой».
1)

6 4 – 3 2 : 8 : 2 =

1.____

2)

2 6 · 3 + 4 8 : 4 =

2.____

3)

6 0 + 3 0 : ( 4 5 – 3 0 ) =

3.____

4)

7 3 – 3 · 9 + 4 5 =

4.____

Kopā par
1. uzd.:
_______
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2 задание (6 пунктов).
Поставь знаки >, <, =, чтобы получились верные равенства.
1.____

9 м 3 дм ..... 93 дм

5 дм 4 см ..... 54 дм

2.____
3.____

7 дм 6 см ..... 67 см

74 дм .....8 м

4.____
5.____

62 см ..... 6 м 2 см

38 м 20 дм ..... 39 м

6.____
Kopā par
2. uzd.:

3 задание (3 пункта).
Нарисуй прямоугольник длиной 15 см., шириной – 1 см.
Закрась 1 часть прямоугольника.
3

_______

3. uzd.:
_______

4 задание (7 пунктов).
Реши задачу.
На почту привезли газеты и журналы. Всего 92 экземпляра.
Все журналы разложили в 6 коробок по 9 журналов в каждую, а
газеты разложили в 2 конверта поровну. Сколько газет в каждом
конверте?

Ответ:

4. uzd.:
_______
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5 задание (7 пунктов).
Школьная библиотека подвела итоги за одну неделю о том,
сколько книг прочитали ученики начальной школы.
Рассмотри диаграмму.
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5.1. На сколько книг меньше прочитали в понедельник, чем в
среду?

5.1.____

5.2. Во сколько раз больше прочитали книг в пятницу, чем в
понедельник?

5.2.____

5.3. Сколько всего книг прочитали за неделю?

5.3.____

Ответ (5.3.):

Kopā par
5. uzd.:
_______
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6 задание (5 пунктов).
Начерти прямоугольник АВСD, одна сторона которого
равна 8 см, а другая в два раза короче.

Вычисли периметр прямоугольника.
Ответ:

6. uzd.:
_______

Kopā par
matemātiku:
_______
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IESKAITE 3. KLASEI

2010. gada 12. maijā
Darba VĒRTĒTĀJA lapa

2. diena

Darba norise
1. Darba vadītājs, ienākot klasē, sasveicinās ar skolēniem, uzmundrina viņus un noskaņo darbam.
2. Darba vadītājs izdala skolēniem atbilstošās dienas darba lapas un ļauj ar tām iepazīties.
3. Skolēni uzraksta skolas nosaukumu, klasi, vārdu un uzvārdu.
4. Lai objektīvāk novērtētu skolēnu patstāvīgo darbu, lūgums skolotājiem nekomentēt uzdevumu
nosacījumus.
5. Ja kādam skolēnam nepieciešama palīdzība vai arī ir neizpratne par veicamo uzdevumu, skolotājs
pieiet pie skolēna un klusām noskaidro situācijas būtību. Atkarībā no situācijas skolotājs vai nu
palīdz, vai arī prasību noraida.
6. Pēc 40 minūtēm darba vadītājs savāc skolēnu darba lapas un nodod tās skolas direktoram.
Uzd.
nr.

Vērtēšanas kritēriji

Punkti Maks.
(pozīcija) punkti

1.

Par 1. uzdevuma izpildi skolēns saņem 12 punktus:
par katru pareizi izpildītu darbību saistītajā pierakstā – 1 p.

12

2.

Par 2. uzdevuma izpildi skolēns saņem 6 punktus:
par katru pareizu salīdzinājumu – 1 p.

6

3.

Par 3. uzdevuma izpildi skolēns saņem 3 punktus:
par taisnstūra uzzīmēšanu – 1 p.;
par pareiza lieluma taisnstūra uzzīmēšanu – 1 p.;
par pareizu taisnstūra daļas iekrāsošanu – 1 p.

3

4.

Par 4. uzdevuma izpildi skolēns saņem 7 punktus:
par katru pareizi uzrakstītu aprēķinu darbību – 1 p.;
par katru pareizu rezultātu – 1 p.;
par pareizi uzrakstītu atbildi – 1 p.

7

5.

Par 5. uzdevuma izpildi skolēns saņem 7 punktus.
5.1. – 2 p.: par pareizi uzrakstītu aprēķinu darbību – 1 p.; par pareizu rezultātu – 1 p.; 5.1. (2 p.)
5.2. – 2 p.: par pareizi uzrakstītu aprēķinu darbību – 1 p.; par pareizu rezultātu – 1 p.; 5.2. (2 p.)
5.3. – 2 p.: par pareizi uzrakstītu aprēķinu darbību – 1 p.; par pareizu rezultātu – 1 p.; 5.3. (3 p.)
par pareizi uzrakstītu atbildi – 1 p.

7

6.

Par 6. uzdevuma izpildi skolēns saņem 5 punktus:
par pareizi aprēķinātu malas garumu – 1 p.;
par pareizi uzzīmētu taisnstūri – 1 p.;
par pareizi aprēķinātu perimetru – 2 p.;
par pareizas atbildes uzrakstīšanu – 1 p.

5
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