
MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU DARBNĪCA 

Mērķis: iepazīstināt zēnus ar koka un metāla tehnoloģiju pielietošanu mājsaimniecībā. Uzdevumi: 

1. Iepazīstināt zēnus ar dažādiem instrumentiem, to  pielietojumu. 

2. Mācīt pielietot dažāda veida šablonus, to pielietojumu uz kokmateriāla.  

3. Apstrādes paņēmieni. 

4. Izgatavot bieži pielietojamu priekšmetu ikdienā- pudeļu metāla korķu attaisāmo.  

5. Darba gaita. 

 Iepazīstināt zēnus ar mūsdienīgiem instrumentiem( jaunās paaudzes instrumentiem), to   pielietošanas 

iespējām.  

 Parādīt, kā ar šablonu palīdzību šis darbiņš sokas veiklāk, kā jaunās paaudzes instruments tiek pielietots 

darba procesā. 

Parādīt, kā tiek veikta kokmateriāla apstrāde ar mazāku  fizisku piepūli. Iepazīstināt ar jauniem apstrādes 

paņēmieniem virzībā uz jaunajām tehnoloģijām.  

Ievirzīt zēnus pareizā domāšanas līmenī, kā pašiem sagatavot pārsteigumu, īsā laika periodā patērējot samērā 

maz kokmateriāla un metāla, gūstot no darba procesa gandarījumu.   

Iepazīstināt ar darba gaitu, pielietojot dažādus darba paņēmienus.  

Ar darba procesu un rezultātiem esmu apmierināts. Gandarījumu guvu no zēnu strādāt prieka. Valodas 

barjera netraucēja sasniegt labus rezultātus. Latviešu puiši atsaucīgi palīdzēja ar tulkošanu un tehnikas apgūšanu.  

Liels paldies    Tomam Ziedānam, kurs bija mans tulks otrajā grupā. 

                                                                                                                         Guntars                                                    

Workshop of domestic science and technology (for boys) 

The aim of the workshop: to show the boys how to use wood and metal technologies in their everyday life. 

Tasks:  

1) to get the boys acquainted with different tools and their application 

2) to show how to apply different templates on wood 

3) to show the ways of processing 

4) to teach how to make a bottle metal cap opener 

5) to supervise the process of creation 

I showed the students the new tools used nowadays and told how to work with them. 

Then I showed how to use the templates in the creating process. 

Next I taught the boys how to process the wood with the least physical effort using the new technologies. 

We discussed how to make a thing not wasting the material (wood and metal), how to do it in a short time and get 

pleasure from the creation process. 

I am satisfied with the work of the boys and the result. I noticed they were enjoying the process. 

I had problems with English but the Latvian boys helped me with it. I am very thankful to Toms Ziedāns who was my 

interpreter in the second group. 

 

Guntars Grieķers 

 The leader of the workshop of domestic science and technology (for boys)  

 


