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1. Metodiskā materiāla mērķis un sasniedzamais rezultāts 

Pilnveidot izglītojamo prasmes darbā ar tekstu, attīstīt spējas veidot domu kartes. 
Izglītojamais spēj izdarīt secinājumus par 1.pasaules kara notikumu ietekmi uz pasaules vēstures gaitu 

2. Metodiskā materiāla raksturojums 

Metodiskais materiāls veidots kā darba lapa, kas sastāv no 2 lappusēm. 1.lappusē ir četri nelieli teksta fragmenti. 2.lappusē ir 3 uzdevumi. Pirmajā uzdevumā 
izglītojamie papildina dotās shēmas tukšos laukumus ar valstu nosaukumiem. Darbam pielietojams 1.lappuses teksts, kā arī izglītojamo priekšzināšanas par pasaules 
vēstures notikumiem 20.gadsimta 1.pusē. 2.uzdevumā dotā shēma jāpapildina ar bultām, veidojot kopsakarības starp valstīm, to politiskajām iekārtām un ekonomisko 
stāvokli. Dotais teksts uzdevuma izpildē kalpo kā atbalsta materiāls. 3.uzdevumā izglītojamie veido secinājumus par shēmā redzamo situāciju, lai raksturotu politiski 
ekonomiskās pārmaiņas, kuras izraisīja 1.pasaules karš. 

3.Mērķauditorija, darba formas 

Darba lapa paredzēt 2.kursa izglītojamiem. Izmantojama gan individuālajam, gan grupu darbam. 

4.Novērtēšana kritēji un formas 
Darba lapa tiek novērtēta pēc šādiem kritērijiem: 
1.uzdevums – 1 punkts par katru pareizi ierakstītu valsti. Maksimāli iegūstami 9 punkti. 
2.uzdevums- 1 punkts par katru pareizi ievilktu bultu, savienojot shēmas elementus. Maksimāli iegūstami 11 punkti. 
3.uzdevums- 2 punkti par katru pareizi izveidotu un pamatotu secinājumu. Maksimāli iegūstami 8 punkti. 
Kopējais maksimālais punktu skaits- 28 punkti. 
Novērtēšanu var veikt skolotājs vai izglītojamie var veidot savstarpēju novērtēšanu, vadoties pēc piedāvātajiem kritērijiem. 
Iegūtie punkti tiek iekļauti summatīvajā vērtējumā. 



DARBS AR TEKSTU. Starpkaru periods Izlasi dotos teksta fragmentus! 

ASV pēc 1. pasaules kara 

Atšķirībā no Eiropas valstīm Amerikas Savienotās Valstis pasaules kara gados bija nostiprinājušas savas pozīcijas pasaulē. Amerikāņu piegādes Antantes valstīm veicināja ražošanas 
apjoma pieaugumu ASV par 20%. Līdz kara sākumam ASV bija parādā Eiropas valstīm un katru gadu procentos vien maksāja 200 milj. dolāru. Pēc kara Eiropas valstis bija parādā 
ASV. Procentu maksājumu sasniedza 500 milj. dolāru gadā. 

Francija pēc Pirmā pasaules kara no vienas puses bija sasniegusi to varenību Eiropā, par kuru bija sapņojusi. Francijas armija bija kļuvusi spēcīgākā Eiropā.  Sākās strauja valsts 
ekonomiskā attīstība. Dzelzs rūdas ieguves ziņā Francija bija pirmajā vietā Eiropā. Tās metalurģiskās rūpniecības kopapjoms pieauga 1,5 reizes. Ekonomisko uzplaukumu veicināja 
arī no Vācijas saņemtās reparācijas. Francija bija kļuvusi par industriāli attīstītu lielvalsti. No otras puses Francija karā bija zaudējusi aptuveni 2 milj. iedzīvotāju. Tās ziemeļdaļa 
bija izpostīta. Bija izveidojies milzīgs valsts iekšējais parāds. Francijā bija daudz politisko partiju, kas radīja iekšpolitisko nestabilitāti. Notika valdības krīzes un biežas maiņas. 

 Pirmā pasaules kara sekas Francijā  

°  Dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1,5 miljoni karavīru un civiliedzīvotāju 

°  Pilnīgi izpostīti Francijas ziemeļi 

°  Sakarā ar aizņēmumiem kara laikā vairākas reizes palielinājies iekšējais parāds 

Pirmā pasaules kara sekas Lielbritānijā 

° 750 00 kritušo un 1,5 milj. invalīdu. 

°  Lielākie materiālie zaudējumi- 40% nogremdētu kuģu, taču tirdzniecības floti drīz atjaunoja 

°  Karš bija izmaksājis 9 miljardi mārciņu, 70% no šīs summas bija aizņēmumi, tāpēc pieauga valsts ārējais parāds 

°  Cenas un algas 1918. gadā bija divreiz lielākas nekā 1914. gadā 
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°  Lielbritānijas ārējās tirdzniecības apgrozījums bija samazinājies, bet tās sāncenses ASV un Japāna kara laikā bija guvušas lielu peļņu 

°  Kara pēdējā gadā Lielbritānijā bija demokratizētas vēlēšanu tiesības ( vīrieši no 21 gada un sievietes no 30 gadu vecuma) 

1. uzdevums.  Aizpildi shēmu!  

                                                                                          Ieraksti  6  ietekmīgākās valstis 1.pasaules kara sākumā! 

	

	

                                                                                                 Ieraksti 3 ietekmīgākās valstis pēc 1. pasaules kara! 
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2. uzdevums. Savieno valstis, ievelkot bultiņas, ar atbilstošo lodziņu  un daudzstūri vidējā rindā! 

3. uzdevums. Uzraksti  secinājumus par izmaiņām politikā un ekonomikā ietekmīgākajās pasaules valstīs pēc 1.pasaules kara! 

• ___________________________________________________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________________________________________________ 
• ___________________________________________________________________________________________________________________ 


