Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas
veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pasākuma
ZIEMAS OLIMPISKIE IZAICINĀJUMI RĪGAS ZIEPNIEKKALNA
VIDUSSKOLĀ
nolikums
XXIV ziemas olimpisko spēļu misija:
“Savest mūs kopā mierīgā sacensībā. Vienmēr būvēt tiltus, nekad necelt sienas. Apvienot
cilvēci visā mūsu dažādībā." /SOK prezidents Tomass Bahs/
Devīze:
“Kopā stiprāki!”
Mērķis:
Iepazīstināt ar godīgas spēles pamatvērtībām sportā, XXIV ziemas olimpisko spēļu laikā
un sports un veselība mācību stundās ikdienā.
Uzdevumi:
Pielieto savas zināšanas un prasmes mācību stundās sports un veselība, veicot
daudzveidīgus un radošus uzdevumus (olimpiskos izaicinājumus), veidojot
horizontālo starpriekšmetu saikni ar latviešu valodas, matemātikas, vizuālās mākslas
mācību priekšmetiem

Izmanto daudzveidīgus informācijas avotus, lai interesētos par Latvijas sportistu
startiem, veiksmēm un neveiksmēm ziemas olimpiskajos sporta veidos XXIV ziemas
olimpiskajās spēlēs 2022 Pekinā.
Piedzīvojumu aktivitātēs un olimpiskajos izaicinājumos racionāli pielieto apgūtās
daudzveidīgās dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, zināmās un jaunās
situācijās, orientējoties aktivitātes norises vietā.
Individuāli un grupā olimpisko izaicinājumu laikā pauž zināšanas par ziemas
olimpiskajiem sporta veidiem, Latvijas olimpiešu startiem ziemas olimpisko spēļu
laikā Pekinā un meklē netradicionālu pieeju ziemas olimpisko sporta veidu
demostrēšanai aktivitātes norises vietā.
Sasniedzamais rezultāts:
Interesējas ar pozitīvu un aktīvu attieksmi par nozīmīgiem sporta notikumiem pasaulē –
Ziemas Olimpiskajām spēlēm 2022.
Reflektē par savu kustību pieredzi, sadarbojas ar citiem, sniedz atbalstu, netradicioāli un
radoši apgūstot ziemas sporta veidus, diskutē par to, kas izdodas un kas vēl jāapgūst.
Vieta un laiks:
Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas sporta zāle no 14.01.2022. – 03.03.2022. sporta stundu
laikā klātienē un/vai attālināti.
Pasākuma vadība:
Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas sporta skolotāji, veselības un fiziskās aktivitātes mācību
jomas koordinatori, sporta darba organizatori.
Dalībnieki:
Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas 1. - 12. klašu skolēni.
Pasākuma organizācija:
Pasākuma aktivitātes organizē katras klases sporta skolotājs ar sporta organizatora atbalstu
sports un veselība mācību stundās.
Apbalvošana:
Katra klase saņem kopēju klases pateicību par aktīvu un vienotu klases iesaistīšanos sporta
pasākumā “Ziemas olimpiskie izaicinājumi Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā no 14.02.22.
– 03.02.22.”

