
IV modulis. Kustību rotaļas un spēles 

Tēma: Kustību rotaļas un stafetes basketbola prasmju pilnveidošanai. 

SR. Ar kustību rotaļas metodi pilnveidot mešanas - tveršanas prasmes basketbolā, sekmēt dažādu fizisko spēju 

attīstīšanu.  

Inventārs: basketbola bumbas katram dalībniekam, vingrošanas riņķi, konusi, hronometrs. 

Vieta: sporta zāle. 

Nodarbības laiks: 1 mācību stunda. 

Ievadsagatavotājdaļa:  

nostāšanās un sasveicināšanās (uzmanības koncentrēšana, socializēšanās); 

stundas vielas izklāsts (motivācija- ārējais stimuls); 

lēns skrējiens (skolēni tiek sagatavoti fiziskajām aktivitātēm); 

kustību rotaļa (kognitīvie procesi); 

 " Policisti un bandīti ". Skolēni tiek sadalīti divās grupās. Viena grupa – “policisti”, otra grupa - “bandīti”. 

“Bandītu” uzdevums ir nolikt konusus guļus stāvoklī , “policistu” uzdevums ir konusus pacelt augšā. Skolēni 

uzdevumu pilda 1 min, pēc tam mainās lomām. Uzvar tā komanda, kurai vismazāk apgāzto konusu.  

VAV 

Skolotājs izdala uzdevumus skolēniem vispārattīstošo vingrinājumu  demonstrēšanai, skolēni skolotāja 

uzraudzībā veic uzdevumu:  

pastiepšanās  (mugurkauls); 

lielās muskuļa grupas ( asinsrite); 

rumpja muskulatūras vingrinājumi(rokas, vēders, mugura, sāni); 

plašas amplitūdas vingrinājumi(locītavas); 

palēcieni un kustību koordinācijas vingrinājumi( kauli un smadzenes). 

Galvenā daļa 

Mešanas - tveršanas vingrinājumi uz vietas un kustībā. 

Skolēni pāros pilda skolotāju uzdotos vingrinājumus uz vietas un kustībā pēc tam katrs pāris demonstrē pašu 

izdomātos kustību vingrinājums ar bumbu gan uz vietas un kustībā. 

Spēle " Desas " . Skolēni tiek sadalīti 2 komandās . Komandas stāv kolonnās pie soda metiena līnijas un izpilda 

soda metienus secīgi pēc kārtas. Pēc sekmīga metiena komandas dalībnieks skrien uz centra apli, ievieto 

konusu izveidotajā spēles režģī un spēlē spēli " Desas", uzvar komanda, kuras 3 vienādas krāsas konusi ir 

novietoti vienā līnijā vai diagonālē.  

Piespēles aplī, turpinot iepriekšējo spēli. 

Stafetes un pretstafetes ar basketbola elementiem. 



 

 

Nobeiguma daļa  

AS par stundā veiktajiem uzdevumiem; 

uzdevumi ķermeņa atslodzei; 

emocionālais aspekts. 

Basketbola prasmju snieguma līmeņa aprakstus skatīt- https://mape.skola2030.lv/resources/6362 

Izmantotie resursi: 

Skola 2030 mācību līdzekļu paraugi; 

Materiāli no sporta skolotāju pilnveides kursiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stundu sagatavoja un vadīja skolotāji: 

 Ina Užule, Ieva Belousa, Edijs Pāvilsons 

https://mape.skola2030.lv/resources/6362

