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Metodisko darbu skate 

“ Ideju tirgus 2019 ” 
 

Sapnis ar noteiktu datumu kļūst par mērķi. 

Mērķis, sadalīts pa soļiem, kļūst par plānu. 

Plāns, kuram seko darbība, kļūst par realitāti. 

 

Pieredzi gūstam un pieredzē dalāmies 
 

Jūnijs ir pirmais vasaras mēnesis, kad dabā viss aug, attīstītās, pieņemas spēkā un reibinoši 

smaržo. Tas ir arī pats gaišākais gada mēnesis. Vasara un saule rada pārliecību, ka dzīvē nav tikai 

problēmas. Tieši vasara ar savām krāsām un smaržām parāda, ka cilvēki dzīvo. Un dzīvo tieši šiem 

skaistajiem mirkļiem. 

Sadarbība, dalīšanās pieredzē, darīšana, praktiska darbība, jaunu ideju ieviešana… Ar šādiem 

atslēgas vārdiem varētu raksturot par tradīciju kļuvušo Kokneses internātpamatskolas – attīstības 

centra metodiskā dienesta organizēto pedagogu metodisko darbu skati. 
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2019.gada 11.jūnijā skolas pedagoģiskie darbinieki pulcējās metodisko darbu skatē “Ideju 

tirgus 2019”, lai veicinātu metodisko darbību, pilnveidotu profesionālo kompetenci, popularizētu 

labās prakses piemērus, kuros šogad tika akcentēta kompetenču pieejas ieviešana izglītības procesā 

jeb starpdisciplināro stundu vadīšana un skolas estētiskās vides veidošana (vides objekti skolas 

apkārtnei). 

Starpdisciplināro stundu būtība ir, skolotājiem sadarbojoties, integrēt kopā vairākus mācību 

priekšmetus, to izmantot dažādu ar dzīvi saistītu problēmu risināšanai un radīt atkal jaunas idejas. 

Šāda veida stundas ir līdzeklis, lai attīstītu skolēnam nepieciešamas kompetences un dzīvei svarīgas 

prasmes. Tās ir vērtīgas ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, kuriem ir iespēja sadarboties, būt 

radošākiem, izvēlēties interesantākās metodes un stundā vienam otru papildināt. 

Katras skolas apkārtne ir svarīga un nozīmīga vērtība jebkurai skolai. Pareizi kopta un veidota, 

tā kļūst ne tikai par estētisku vērtību, sportisku un brīvā laika pavadīšanas vietu, bet arī par mācību 

vidi. 

Metodisko darbu skatē “Ideju tirgus 2019” skolas – centra pedagoģiskie darbinieki prezentēja 

savus darbus un vērtēja kolēģu veikumu. 

Par labāko starpdisciplināro stundu tika atzīta dabaszinību skolotājas E.Ivānānes un sporta 

skolotāja G.Atrasta stunda “Dzīvnieku pasaulē”, 2. vietā ierindojās dabaszinību skolotājas L.Gūtes un 

latviešu valodas skolotājas L.Ziemeles stunda “Augsne un auga augšanas apstākļi, literārā pasaka”, 

bet 3.vietā – latviešu valodas skolotājas J.Grases un angļu valodas skolotājas I.Gerasimovas gatavotā 

stunda. Izglītības psiholoģes E.Feodorovas izveidotais vides objekts – spēle “Krustām šķērsām” 

ieguva vislielāko kolēģu atzinību, otrajā vietā atstājot, skolotāju M.Sokolovskas un V.Popovičas 

gatavoto instalāciju “Putni”.  

 

 

Paldies visiem pedagogiem par 

radošumu un piedalīšanos! 

 

 

Ineta Gerasimova, 

Kokneses pamatskolas – attīstības 

centra metodiķe 
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Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis 

ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai 

vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, 

prasmes un attieksmes. Kompetencēs balstītās mācības koncentrējas uz to, kas skolēniem ir jāmācās 

darīt, nevis uz to, kas viņiem ir paredzēts mācīties tradicionālo atsevišķu mācību priekšmetu ietvaros. 

(OECD, 2018). 

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs ir viena no 100 Latvijas pilotskolām un aktīvi 

darbojās projektā Skola 2030, akcentējot "Sadarbības un līdzdalības" un "Digitālās pratības" 

caurviju  aprobāciju. 

Projekta SKOLA 2030 pilnveidotā mācību satura un pieejas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš grib 

un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas 

personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. 

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust 

attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās. Tā ir spēja adekvāti lietot mācīšanās 

rezultātu noteiktā kontekstā (izglītības, darba, personiskā vai sabiedriski politiskā). Lietpratība jeb 

kompetence ir kompleksa – tā ietver zināšanas, prasmes un ieradumus, kas saistīti ar motivāciju un 

gribu. 

Lai sasniegtu mērķi – nodrošināt katram skolēnam mūsdienīgas lietpratības izglītību, būtiski ir 

līdz ar saturu pilnveidot arī pieeju mācībām, nostiprinot uzsvaru pārbīdi no gatavu zināšanu nodošanas 

uz mācīšanās vadīšanu, kur skolēni mācās iedziļinoties, jo skolotājs: 

 izvirza skolēniem skaidrus un jēgpilnus sasniedzamos rezultātus; 

 mācību procesā piedāvā daudzveidīgus, kompleksus, personiski nozīmīgus uzdevumus, kas 

dod iespēju veidot patiesu izpratni, savstarpēji saistīt mācību procesā apgūto, rosina izvēlēties 

piemērotākos problēmu risināšanas paņēmienus; 

 nodrošina atbilstošu atbalstu un regulāru atgriezenisko saiti mācību laikā; 

 rosina skolēnus reflektēt par savu mācīšanos un domāšanu. 
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Laiki ir mainījušies, nepietiek vien ar formulu un jēdzienu zināšanu 

Oskars Kaulēns, projekta“Skola2030” 

 mācību satura izstrādes un ieviešanas eksperts 

 

Es esmu pārliecināts, ka ikviens skolēns Latvijā ir pelnījis iespēju iegūt kvalitatīvu, 

konkurētspējīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, materiālā 

stāvokļa, etniskās piederības u.c. faktoriem. Tāpēc jautājums, kas mums ir jāatbild steidzamības kārtā, 

ir: kā to panākt? Iepriekšējā vispārējās vidējās izglītības satura reforma Latvijā ir notikusi pirms 10 

gadiem, kuras laikā ir notikušas fundamentālas pārmaiņas: sabiedrība ir kļuvusi globalizētāka un 

daudzveidīgāka, relatīvas ir kļuvušas ne tikai ģeogrāfiskās, bet arī tās robežas, kas šo gadu laikā ir 

nosēdušās cilvēku prātos, tehnoloģijas ir neatgriezeniski pārveidojušas mūsu mācīšanās, darba un 

ikdienas komunikācijas ieradumus, darba tirgus ir kļuvis prasīgāks pret skolu beidzējiem, apliecinot, 

ka faktu, formulu un jēdzienu zināšana nav pietiekama, lai gūtu panākumus un būtu veiksmīgs 

vispārējas konkurences apstākļos. Tāpat ir veikti neskaitāmi izglītības pētījumi, un zinātnieki ir 

kļuvuši prasmīgāki, skaidrojot, kādos apstākļos un kādā veidā notiek mācīšanās un kādās situācijās 

mēs vienkārši uzņemam informāciju, neiekustinot tikpat kā nevienu smadzeņu šūnu. 

Izglītības saturam, kas tiek apgūts skolās, ir jāiet roku rokā ar pārmaiņām, kādas notiek 

sabiedrībā ne tikai Latvijā, bet arī plašākā kontekstā. Ja palūkojas uz pašreiz spēkā esošo mācību 

priekšmetu standartu, mani bažīgu dara tajā formulētie sasniedzamie rezultāti, kas no skolēniem 

vairāk prasa faktu un jēdzienu mehānisku iekalšanu grūti aptveramā apjomā, neatvēlot laiku un telpu 

domāšanas darbību veikšanai un padziļinātas izpratnes veidošanai. Tāpat skolēniem formulētie 

sasniedzamie rezultāti ietver formulējumus, kas nedod skaidras norādes, kas no skolēna tiek sagaidīts 

mācību procesa iznākumā un ko es kā skolotājs esmu tiesīgs no viņa prasīt. Nav runas par to, ka 

skolēniem to nevajadzētu, taču jautājums ir par to, kā pārliecināt skolēnus, ka  skolas programmā 

apgūstamais saturs viņiem pašiem šķiet nozīmīgs un vērtīgs, kā formulēt mācīšanās procesa rezultātus 

tā, lai skolēni paši varētu sekot līdzi un izvērtēt savu progresu, kā palīdzēt skolotājiem labāk ieraudzīt 

skolēniem mācāmā satura jēgu un praktisko lietojamību, īpaši situācijās, kad eksāmens un mācību 

priekšmetu olimpiāde vairs nav galvenais profesionālās meistarības apliecinājums.  

Skola2030 izstrādātajā mācību saturā ir mēģināts paveikt tieši to: aktualizēt, konkretizēt un 

piešķirt lielāku jēgu un pārbaudāmības pakāpi saturam, kas skolēniem būs jāapgūst skolā. Un nevis 

tāpēc, lai mācīšanās procesu padarītu automatizētu un racionālu (lasi – izmērāmu), bet tāpēc, lai 

skolēni varētu uzņemties lielāku atbildību paši par savu mācīšanos un sistemātiski izvērtētu savu 

izaugsmi. Es ticu, ka mācīšanās procesa dziļākā jēga ir ieraugāma tad, ja mācību saturs tiek apgūts ar 

izpratni un iedziļināšanos un tas ļauj labāk ieraudzīt, cik atšķirīgos veidos iespējams nonākt pie viena 

un tā paša precīzi formulētā sasniedzamā rezultāta. 
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Vides objekti 
 

Skolas apkārtne ir svarīga un nozīmīga vērtība jebkurai skolai. Pareizi kopta un veidota, tā var 

kļūt ne tikai par estētisku vērtību un sportisku aktivitāšu vietu, bet arī par bagātīgu mācību vidi. 

Mūsdienu jaunieši arvien vairāk attālinās no dabas, pārsvarā iegūstot informāciju pastarpināti – ar 

dažādu plašsaziņas līdzekļu un informācijas tehnoloģiju (IT) palīdzību. Viņiem trūkst tiešas pieredzes 

dabā, kas izraisa gan dažādas veselības un uzvedības problēmas, gan arī atbildības par dabas 

saudzēšanu mazināšanos.  

Lai rosinātu bērnus brīvi atrasties dabā, spēlēties, atpūsties, mācīties dažādas sadzīves prasmes 

un patstāvību, Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogi sadarbībā ar skolēniem veidoja 

dažādus vides objektus. Skolas apkārtne paver iespēju ne tikai jēgpilnām un aizrautīgām mācībām āra 

vidē, bet arī praktiskai darbībai vides uzlabošanā.  

Kopš  2012./2013. mācību gada Kokneses pamatskola – attīstības centrs darbojas Ekoskolu 

programmā un 2013. gadā ir iegūts Ekoskolas nosaukums. Šajā laika posmā skolēni, viņu 

vecāki,  skolotāji un darbinieki ir spējuši būt aktīvi un piedalīties dažādās aktivitātes vides jomā, 

skolas apkārtnes uzlabošanā, veicinot “zaļo domāšanu” un radot sakoptu vidi sev apkārt. 

Pasākuma “Ideju tirgus 2019” ietvaros skolotāji realizēja idejas Skolas – centra apkārtnes 

labiekārtošanā, interaktīvu mācību materiālu un spēļu izveidošanā, kas sniegs iespēju izglītojamiem 

pavadīt laiku svaigā gaisā, sakoptā vidē, lietderīgās un izglītojošās aktivitātēs. 

 

1. “Klasītes” 

2. “Skolas prieks” 

3. “Statīvs puķupodiem” 

4. “Maza zaļa vardīte” 

5. “Instalācija “Putni”” 

6. “Smaidīgais MINIONS” 

7. “Veikli un ātri” 

8. “Spēļu galdiņš brīvā dabā” 

9. “Krustām šķērsām” 
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“Klasītes” 
 

Autori:  Sandra Auzenberga, Ksenija Skrūzmane 

Mērķis: Kustību koordinācijas un veiklības īpašību attīstīšana. 

Uzdevumi:  

1. Veicināt sadarbības un komunikatīvās prasmes. 

2. Sekmēt disciplīnas un noteikumu ievērošanu. 

3. Attīstīt uzmanību un koncentrēšanās spējas. 

 

Vides objekts “Klasītes” paredzēts āra aktivitātēm mācību stundās, audzināšanas nodarbībās 

un brīvā laika pavadīšanai. Tās sniedz iespēju apgūt un nostiprināt elementārās matemātiskās prasmes, 

izkopt kustību koordināciju, trenēt precizitāti un pacietību. 

 

Spēlētāju uzdevums: 

Pirmais dalībnieks met akmeni (čiekuru, kastani u.c.) uz cipara viens. Ja akmens trāpījis īstajā 

laukumā, dalībnieks izlec “Klasītes”. Jāatceras, ka katrā laukumā vienlaicīgi drīkst atrasties tikai 

viena kāja. Ja izdodas izlekt, neuzlecot uz līnijām, nenokrītot vai nesajaucot kārtību, tad dalībnieks 

drīkst mest akmeni uz nākamā cipara laukums un turpina lekt tālāk. Ja dalībnieks kļūdās, tad akmeni 

met nākamais. Uzvarētājs ir tas, kurš pirmais izlec visas klasītes.  

Spēlei var variēt grūtības pakāpi, piemēram, akmens jāmet stāvot ar muguru pret “Klasītēm”. 
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“Skolas prieks” 
 

Autori:  Maija Ciematniece, Inese Urtāne, Ligita Muižniece, Ingus Eiduks 

Mērķis: Skolas apkārtnes labiekārtošana. 

Uzdevumi:  

1. Mācīt atbildību par dabas objektu aizsardzību. 

2. Attīstīt prasmi novērtēt citu cilvēka darbu. 

3. Veidot saudzīgu attieksmi pret darbu. 

 

Vides objekts “Skolas prieks” radīts ar mērķi iesaistīt pirmsskolas grupas bērnus apkārtējās 

vides vērošanas aktivitātēs, mācīt prasmi pamanīt un novērtēt tuvākās apkārtnes vides objektus, gan 

dabīgi radušos, gan cilvēku veidotos. 

Nodarbību laikā bērni iepazīst savā skolas apkārtnē izveidotos dabas objektus, izsaka savus 

secinājumus vai pauž emocijas par redzēto, iepazīst citu cilvēku darbu un prasmi to saudzēt, kopt un 

lepoties. 
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“Statīvs puķupodiem” 
 

Autors:  Velga Gredzena 

Mērķis: Pilnveidot Skolas – centra teritoriju ar vides dizaina elementu. 

Uzdevumi:  

1. Izgatavot puķupodu turētāju – bērza stumbra imitācijā. 

2. Uzstādīt puķupodu turētāju skolas teritorijā. 

 

Vides objekts “Statīvs puķupodiem” ir paredzēts Skolas – centra apkārtnes labiekārtošanai un 

vizuālai noformēšanai, rosinot audzēkņus pievērst uzmanību apkārtējās vides detaļām un iespējām 

izveidot vides objektus pašu rokām no tuvākajā apkārtnē pieejamiem dabas materiāliem. 
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“Maza zaļa vardīte” 
 

Autors:  Maija Zeilāne 

Mērķis: Gumijas izstrādājumu pārveidot par funkcionālu vides objektu. 

Uzdevumi:  

1. Iepazīt nolietota gumijas izstrādājuma izmantošanas veidus. 

2. Izmantojot IT, izvēlēties piemērotāko dizainu vides objektam skolas vidē. 

3. Izgatavot maketu vides objektam. 

4. Praktiski darbojoties, kopā ar skolēniem, gumijas izstrādājumu pārveidot funkcionālā 

vides objektā. 

 

Vides objekta “Maza zaļa vardīte” gatavošana sniedza iespēju audzēkņiem iepazīties ar dažādu 

materiālu otrreizējās izmantošanas iespējām. Aktīva skolēnu līdzdalība vides labiekārtošanā, 

iedrošināja skolēnus ar speciālām vajadzībām izzināt, izprast un saglabāt vidi skolas apkārtnē. 
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“Instalācija “Putni”” 
 

Autori:  Malda Sokolovska, Vija Popoviča 

Mērķis: Papildināt skolas vides objektu “Dabas taku” ar instalāciju “Putni”, sekmējot skolēnu 

prasmi atpazīt Latvijā sastopamo putnu – dzērvi. 

Uzdevumi:  

1. Izveidot no sadzīvē izmantotiem un dabas materiāliem vides objektus. 

2. Novietot vides objektus pie skolas vides objekta “Dabas taka”. 

 

Izmantojot metāla stiepli, stieņus, putuplasta bumbas un sūnas, tika  izveidoti divi putni – 

dzērves. Izveidotā instalācija ar putniem tika novietota skolas teritorijā pie Dabas takas. 
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“Smaidīgais MINIONS” 
Autors:  Dace Ūdre 

Mērķis: Skolas estētiskās vides pilnveidošana, izgatavojot vides objektu no otrreiz izmantojamiem 

materiāliem. 

Uzdevumi:  

1. Pilnveidot izpratni par izlietoto izejvielu otrreizējo izmantošanu. 

2. Attīstīt radošo domāšanu un iztēli. 

3. Veicināt sadarbības prasmes. 

 

Vides objekta izveidei tika izmantots multiplikācijas filmas “Minions” tēls. Skolēni, strādājot 

pārī, krāsoja nolietotas automašīnas riepas, pēc iepriekš uzzīmētas skices, dzeltenā un zilā krāsā. Tika 

izveidots vides objekts, kurš papildināja skolas āra teritoriju un ir izmantojams kā dārza instrumentu, 

puķu poda, drēbju turētājs.  
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“Veikli un ātri” 
 

Autori:  Svetlana Gerču-Hermane, Ivars Hermanis 

Mērķis: Piederības sajūtas pret savu skolu veidošana. 

Uzdevumi:  

1. Mācīt izprast līdzdalības nozīmi skolas apkārtnes labiekārtošanas darbā. 

2. Apgūt prasmes sadarboties ar vienaudžiem un dažādu vecumu cilvēkiem. 

3. Attīstīt uzmanības noturību un pacietību. 

4. Veicināt sīkās pirkstu muskulatūras darbību, koordināciju, tausti un veiklību. 

 

“Viens dēlis, ēvele un apaļkoks, lai sanāktu šī spēle kā mazs vienkāršs joks.” 

  

Vides objekts “Veikli un ātri” ir skolotāju un skolēnu kopīgi radīta spēle jautrai un pozitīvai brīvā 

laika pavadīšanai.  Spēles laikā bērniem ir iespēja uzlabot savstarpējo saskarsmes kultūru, attīstīt 

pacietību un uzmanību, nostiprināt sīko roku muskulatūru, trenēt koordināciju un veiklību. 
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“Spēļu galdiņš brīvā dabā” 
 

Autori:  Inese Kleva, Svetlana Gerču-Hermane, Ivars Hermanis 

Mērķis: Piederības sajūtu pret savu skolu nostiprināšana, dzīves prasmju un radošuma veidošana. 

Uzdevumi:  

1. Mācīt skolēniem izprast līdzdalības nozīmi skolas apkārtnes labiekārtošanas darbā. 

2. Apgūt prasmes sadarboties ar vienaudžiem. 

3. Attīstīt uzmanības noturību, radošumu.  

 

Vides objekts “Spēļu galdiņš brīvā dabā” sniedz iespēju galda spēles spēlēt ārā svaigā gaisā. 

Spēles laukumi ir iestrādāti galda virsmā, līdz ar to spēlētājiem ir vajadzīgs tikai metamais kauliņš. 

Lai pārvietotos pa spēles laukumiem, var izmantot apkārtnē atrastus akmeņu, kastaņus vai čiekurus.  

Spēles laikā bērni apgūst komunikatīvās saskarsmes prasmes un attīsta uzmanību, tausti, dzirdi, 

krāsu uztveri un skaitīšanas prasmes.  

Iesaistoties spēļu galda izveidē, skolēni līdzdarbojās apkārtējās vides labiekārtošanā, stiprinot 

savu piederības sajūtu izglītības iestādei un veicinot izpratni par personīgā ieguldījuma nozīmību 

kopīgu mērķu sasniegšanā.  
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“Krustām šķērsām” 
 

Autors:  Elita Feodorova 

Mērķis: Veicināt kognitīvo spēju attīstīšanu. 

Uzdevumi:  

1.Nostiprināt zināšanas par simboliem un matemātiskiem priekšmetiem. 

2.Pilnveidot sadarbības prasmes. 

3.Attīstīt domāšanas, uztveres un vizualizācijas spējas. 

 

Spēle paredzēta izmantošanai gan mācību procesā, gan brīvajā laikā visu vecumposmu 

izglītojamiem, sākot no pirmsskolas līdz pat vecāko klašu skolēniem. To var spēlēt gan pa pāriem, 

gan grupā. Spēle izgatavota no koka ar vairākiem krāsainiem elementiem.  
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Starpdisciplinārās stundas 
 

21. gadsimts ir sadarbības laiks. Starpdisciplināru mācību pamatā ir jauna sadarbības forma 

starp skolotājiem, kas māca pat tradicionāli nesavienojamus un attālinātus mācību 

priekšmetus, piemēram, sportu, valodas, mūziku, vēsturi, mājturību, fiziku un ģeogrāfiju, jauktā 

komandā kopā ar skolēniem. Sandra Krauze, skolotāja un žurnāliste uzsver, ka 21. gadsimts ir laiks, 

kad skolā aktualizējas tieši sadarbība, un te savs vārds ir sakāms arī starpdisciplinārajai mācību pieejai, 

kas ir laba iespēja dažādot mācību procesu.  

Ar starpdisciplināro pieeju mācību procesā saprotam, ka skolā māca ne tikai obligāto mācību 

vielu un katrs pedagogs ne tikai atsevišķi māca savu mācību priekšmetu, bet arī notiek pedagogu 

kopdarbība, tiek akcentēta dažādu mācību priekšmetu saikne, praktiskais pielietojums, kā arī tiek 

pārrunāti un mācību procesā iekļauti jautājumi, kas nepieciešami skolēnam, lai palīdzētu organizēt 

savu dzīvi un aktivitātes. Skolotājiem savstarpēji sadarbojoties, iespējams jēgpilni plānot savu darbu 

un attiecīgi arī mācību procesu. Nav neviena pretargumenta tam, ka divu mācību priekšmetu skolotāji 

kopīgi izveido un vēlāk arī vērtē uzdevumu, piemēram, eseju kulturoloģijā, kas skolēnam ir jāraksta 

angļu valodā. Tas nozīmē, ka uzdevumi var būt patiesi daudzveidīgi, interesanti un saistoši, turklāt to 

izpildei skolēnam, iespējams, būs jāpatērē pat mazāk laika nekā pildot uzdevumu katrā mācību 

priekšmetā atsevišķi. Tā ir laba iespēja dažādot mācību procesu, padarīt to interesantāku, izveidot 

jaunas tradīcijas, kā arī veicināt skolotāju savstarpēju sadarbību. 

Dr. ped. K. Oganisjana secina, ka sekmīgi īstenojot starppriekšmetu saikni, noteiktas prasmes, 

zināšanas un principus vienlaikus piemēro vairākām akadēmiskām disciplīnām. Tas ir skolotāja 

uzdevums – mācību procesā būvēt tiltus, palīdzot skolēniem ieraudzīt, kā vienā priekšmetā apgūtais 

noder citos, bet galvenais – kā zināšanas pārnest dzīvē. Latvijas Universitātes vadošā pētniece uzsver, 

ka starpdisciplinārās mācības ir vesela sistēma, nevis tikai metode. Tām ir kolaboratīvs fokuss, un tās 

sasaista un integrē mācības starp mācību priekšmetiem, dodot skolotājiem un skolēniem iespēju 

atrisināt reālās dzīves problēmas. Tāpēc arī starpdisciplinārā pieeja padara mācības atraktīvākas un 

paaugstina mācību praktisko jēgu. 
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Starpdisciplinārās stundas 
 

 “Kā iemācīt plānot lietas – Scrum metode”. 

 

 Latviešu valoda un mājturība  – “Latviešu rakstu zīmes”. 

 

 Dabas zinības un literatūra – “Augsne un auga augšanas apstākļi, literārā pasaka”. 

 

 Sociālās zinības, latviešu valoda, dabas zinības un informātika – “Lieldienas gaidot”. 

 

 Latviešu valoda un angļu valoda  – “Ģimene”. 

 

 Logopēdija, latviešu valoda, mūzika pirmsskolas izglītības grupā – “Runas konkurss 

“Saulīt mīļā šurpu nāc, mūsu bērnus sildīt sāc!””. 

 

 Latviešu valoda un ģeogrāfija  – “Saikļi/ Dienvidamerika”. 

 

 Informātika un latviešu valoda  – “Teksta ievade, teikuma virslocekļi”. 

 

 Fizika un matemātika  – “Patērētas elektroenerģijas uzskaite un aprēķināšana”. 

 

 Dabas zinības un sports  – “Dzīvnieku pasaulē”. 

 

 Vizuālā māksla un latviešu valoda  – “Pasakas par mājas un meža dzīvniekiem ”. 
 

 Matemātika, dabas zinības un sociālās zinības – “Divciparu skaitļu saskaitīšana un 

atņemšana”. 
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“Kā iemācīt plānot lietas – Scrum metode” 
 

Autors:  Daina Logina 

Mērķis: Darba plānošanas prasmes pilnveidošana,  izmantojot Scrum metodi. 

Uzdevumi:  

1. Iepazīties ar Scrum metodi. 

2. Attīstīt skolēnu prasmes darba plānošanā, pienākumu sadalē, savu darbību un 

rezultātu prognozēšanā. 

3. Audzināt atbildību un sadarbības prasmes. 

4. Veidot izpratni par latviešu rakstu zīmju nozīmi. 

 

Dž. Sazerbelenda izstrādātā projektu vadības sistēma “Scrum” ir vienkāršākais un 

pieejamākais uzdevumu plānošanas veids, lai iemācītu skolēnam organizēt savu darbu, un tā sastāv 

no piecām nodaļām: 1. “Neaizmirst”, 2. “Tas ir nepieciešams”, 3. “Jādara (dienas uzdevumi)”, 4. 

“Pārbaude”,  5. “Gatavs”. 

Scrum metodei ir plašs pielietojuma spektrs, to var izmantot mācību un projektu darbā, kā arī 

audzināšanas procesā skolēnu motivācijai, piederības klases kolektīvam veidošanā. Izmantojot šo  

metodi, skolotājs palīdz skolēnam formulēt uzdevumus, sastādīt dienas plānu, kontrolēt to izpildi. 

Izglītojamie, atbilstoši savām spējām un darba tempam,  tiek iesaistīti praktiskā, ar reālo dzīvi saistītā  

darbībā. Produktīvs rezultāts ir atkarīgs no katra grupas dalībnieka atbildīgas attieksmes pret 

veicamajiem uzdevumiem, prasmes sadarboties. 
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Latviešu rakstu zīmes 
 

Autori:  Anna Vingrovska, Sandra Riekstiņa 

Mērķis: Izpratnes veidošana par latviešu rakstu zīmju nozīmi. 

Uzdevumi:  

1. Nostiprināt un pilnveidot lasīšanas  un klausīšanās prasmes. 

2. Attīstīt prasmi radoši darboties ar dziju. 

3. Veidot izpratni par latviešu rakstu zīmju nozīmi. 
 

Starpdisciplinārā stunda – latviešu valoda un mājturība, 5. – 7.klase. 
 

Latvju rakstu pamatā tiek izmantotas dažādas ornamentālas zīmes, un to enerģētika tika nodota 

no paaudzes uz paaudzi līdz mūsdienām. Šiem rakstiem piemita maģisks spēks, tie palīdzēja 

nēsātājam pārvarēt visdažādākās grūtības un deva gara spēku, kā arī palīdzēja saglabāt dvēseles 

skaidrību. Lai veidotu izpratni par latviešu rakstu zīmju nozīmi, stundas pamatā bija A.Brigaderes 

luga “Maija un Paija”. Skolēni iestudēja lugas fragmentu, apguva latviešu tautas dziesmas un tās 

skandēja no galvas, kā arī, izmantojot dziju, veidoja rakstu zīmes un skaidroja to nozīmi. 
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“Augsne un auga augšanas apstākļi, literārā pasaka” 
 

Autori:  Līga Ziemele, Lāsma Gūte 

Mērķis: Prasmes strādāt ar literāru darbu pilnveidošana un sēšanas procesa praktiska apgūšana. 

Uzdevumi:  

1. Iepazīties ar A.Sakses literāro pasaku “Puķu zirnis”. 

2. Veidot izpratni par literārā darba galveno domu un sasaisti ar reālo dzīvi. 

3. Pilnveidot sadarbības prasmi. 

 

Starpdisciplinārā stunda – dabas zinības un literatūra, 5. – 9. klase.  

   

Skolēni klausās A.Sakses pasakas “Puķu zirnītis” audio ierakstu, analizē un diskutē par pasakas 

sižetu un  analizē galveno domu. Izmantojot attēlu uz interaktīvās tāfeles, viņi stāsta par auga uzbūvi, 

nosauc tā galvenās sastāvdaļas. Stundas praktiskajā daļā skolēni sēja puķu zirņu sēklas, sasaistot 

teorētiskās zināšanas ar praktisku darbību un pilnveidoja sadarbības prasmes. 
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“Lieldienas gaidot” 
 

Autors:  Inese  Svence 

Mērķis: Zināšanu par Lieldienām nostiprināšana. 

Uzdevumi:  

1. Nostiprināt skolēnu zināšanas par Lieldienām. 

2. Attīstīt koncentrēšanās spējas, trenēt atmiņu. 

 

Starpdisciplinārā stunda – sociālās zinības, latviešu valoda, dabas zinības un informātika. 

 

Starpdisciplināri apgūstot tēmu “Lieldienas gaidot”, skolēni nostiprināja zināšanas un 

praktiskas iemaņas sociālajās zinībās, latviešu valodā, dabas zinībās, informātikā. Sekmīgi īstenojot 

starppriekšmetu saikni un organizējot izglītības procesu skolēniem ar dažāda līmeņa garīgās attīstības 

traucējumiem, vienlaikus tika uzlabotas noteiktas prasmes un zināšanas vairākos mācību priekšmetos. 

Skolotājs palīdzēja skolēniem ieraudzīt, kā vienā priekšmetā apgūtais noder citos, bet galvenais – kā 

zināšanas izmantot reālajā dzīvē. 
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“Ģimene” 
 

Autori:  Ineta Gerasimova, Jūlija Grase 

Mērķis: Vārdu krājuma paplašināšana un stāstījuma veidošanas prasmes pilnveidošana. 

Uzdevumi:  

1. Paplašināt skolēnu vārdu krājumu par tēmu “Ģimene” latviešu un angļu valodā. 

2. Attīstīt prasmi veidot secīgu stāstījumu. 

3. Pilnveidot līdzdalības un digitālās pratības prasmes. 

 

Starpdisciplinārā stunda – latviešu un angļu valoda, 1., 3. klase. 

 

Vadot starpdisciplinārās stundas, mācību priekšmetu skolotājiem ir laba iespēja dažādot 

mācību procesu, padarīt to interesantāku,  kā arī veicināt skolotāju savstarpēju sadarbību. Lai 

sasniegtu stundai izvirzīto mērķi, paplašināt vārdu krājumu un prasmi veidot secīgu stāstījumu 

latviešu un angļu valodā, skolēniem tika piedāvāti gan dažādi interaktīvi uzdevumi, gan arī 

klausīšanās un lasīšanas prasmju pilnveidošanas vingrinājumi. Stundas laikā skolēni  pilnveidoja 

sadarbības, digitālās pratības prasmes un noslēgumā veidoja secīgus stāstījumus par tēmu “Ģimene” .  
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“Runas konkurss 

“Saulīt mīļā šurpu nāc, mūsu bērnus sildīt sāc!”” 
 

Autori:  Lūcija Kudiņa, Ligita Muižniece, Inese Urtāne 

Mērķis: Attīstīt skolēnu publiskās runas prasmes. 

Uzdevumi:  

1. Pilnveidot valodas uztveri, prasmi diferencēt skaņas un izteiksmīgas runas spējas. 

2. Paplašināt un aktivizēt vārdu krājumu. 

3. Attīstīt prasmi publiski uzstāties. 

 

Starpdisciplinārā nodarbība – logopēdija, latviešu valoda, mūzika pirmsskolas izglītības grupā. 

 

Starpdisciplinārās nodarbības laikā tika izmantota specifisku vingrinājumu kopa klausīšanās 

spēju, fonemātiskās dzirdes attīstīšanai, artikulācijas aparāta vingrināšanai, ritma izjūtas 

pilnveidošanai, akcentējot neverbālo izteiksmes līdzekļu un palīglīdzekļu izmantošanu. Kā darba 

organizācijas forma starpdisciplinārajā nodarbībā, tika izmantota metode – konkursa organizēšana. 

Izmantojot šo metodi, visi bērni tiek iesaistīti aktīvā darbībā, rosinot sagatavot labākos un 

interesantākos priekšnesumus, neakcentējot mācīšanās procesu. Savstarpējā sadarbība, līdzdalība un 

arī sacensība, veicina motivāciju sagatavot priekšnesumu, iesaistīties nodarbības gaitā. Gatavošanās 

laikā bērni veic nodarbībā izvirzītos uzdevumus un uzstāšanās brīdī prezentē sasniegto mērķi 

(rezultātu).  
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“Saikļi/Dienvidamerika” 
 

Autori:  Maruta Urga, Aija Kārkliņa 

Mērķis: Pedagogiem sadarbojoties, uz kompetencēm balstītas mācību stundas organizēšana un 

vadīšana. 

Uzdevumi:  

1. Izdalīt tekstā sakārtojuma saikli un, izliekot atbilstoši komatus. 

2. Iepazīt Dienvidamerikas valstis pēc saimnieciskās darbības. 

3. Paplašināt vārdu krājumu, iepazīstot Dienvidamerikas tautas. 

4. Novērtēt savas zināšanas, izmantojot IT. 

 

Starpdisciplinārā stunda – latviešu valoda un ģeogrāfija, 7. klase. 

 

Sadarbojoties latviešu valodas un ģeogrāfijas skolotājiem tika organizēta starpdisciplinārā 

stunda, integrējot vienā mācību stundā divus mācību priekšmetus. Lai mācītos komata lietošanas 

nosacījumus teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, kurus saista sakārtojuma saiklis un, 

uzdevumu teksti tika veidoti no ģeogrāfijā apgūstamās tēmas par Dienvidamerikas valstu 

saimniecisko darbību, Dienvidamerikas tautām. Stundā tika iekļautas caurvijas “Sadarbība un 

līdzdalība” un “Digitālā pratība”. Starpdisciplinārā stunda tika veidota tā, lai būtu saistoša un 

interesanta skolēniem. 

Skolēni vienā stundā mācījās latviešu valodu un ģeogrāfiju, redzēja mācību priekšmetu 

savstarpējo saikni, guva jaunas zināšanas, pilnveidoja prasmi strādāt pārī un veikt pašvērtējumu 

interneta vietnē Kahoot!. 
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“Teksta ievade, teikuma virslocekļi” 
 

Autori:  Līga Ziemele, Svetlana Gžibovska 

Mērķis: Teksta ievades un rediģēšanas prasmes nostiprināšana un pilnveidošana. 

Uzdevumi:  

1. Pilnveidot teksta klausīšanās prasmi, rakstītprasmi. 

2. Pilnveidot prasmi noformēt darbu atbilstoši prasībām un  labot  teksta ievades kļūdas 

datorā. 

3. Attīstīt uzmanības un koncentrēšanās spējas. 

 

Starpdisciplinārā stunda – informātika un latviešu valoda, 5. klase. 

 

Starpdisciplinārajā stundā, integrēti apgūstot latviešu valodas prasmes un teksta ievades, 

rediģēšanas prasmes informātikā, skolēniem bija iespēja nostiprināt prasmes darbā ar tekstu gan 

rakstot ar roku, gan veicot teksta ievadi digitāli. Rakstot diktātu, skolēni varēja salīdzināt, kādas 

iespējas noformēt un labot tekstu var izmantot ikdienā, kā tās atšķiras un kādas priekšrocības ir 

digitālai teksta apstrādei. Stundas noslēgumā skolēni analizēja, kādas zināšanas un resursi 

nepieciešami, lai rakstītu ar roku un kādas, lai strādātu ar informāciju tehnoloģijām.  
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“Patērētas elektroenerģijas uzskaite un aprēķināšana” 
 

Autori:  Dace Bernāne, Svetlana Gžibovska 

Mērķis: Attīstīt prasmi izvērtēt elektroenerģijas patēriņa samazināšanas iespējas. 

Uzdevumi:  

1. Noteikt patērēto elektroenerģiju pēc skaitītāja. 

2. Aprēķināt izmaksas par elektroenerģiju nedēļā un mēnesī dotajā dzīvoklī. 

3. Izstrādāt priekšlikumus enerģijas patēriņa samazināšanai. 

 

Starpdisciplinārā stunda – fizika un matemātika, 9. klase. 

 

 Sadarbojoties matemātikas un fizikas skolotājiem, skolēniem tika sniegta iespēja nostiprināt 

zināšanas minētajos priekšmetos un gūt priekšstatu, kā tās noder reālās dzīves situācijās. Stundas gaitā 

skolēniem bija iespēja strādāt individuāli, risinot uzdevumus, grupā analizēt iegūtos rezultātus un 

diskutēt, pamatojot savu viedokli. Variējot darba lapas un interaktīvos (digitālos) uzdevumus, tika 

rosināta katra skolēna aktivitāte līdzdarboties. Aicinot iesaistīties diskusijā par elektrības taupīšanas 

nepieciešamību un iespējām, izglītojamajiem tika pilnveidota izpratne par katra sabiedrības locekļa 

lomu kopējās pasaules norisēs. 
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“Dzīvnieku pasaulē” 
 

Autori:  Elīna Ivanāne, Guntis Atrasts 

Mērķis: Zināšanu nostiprināšana par dzīvniekiem, sekmējot kustību attīstību. 

Uzdevumi:  

1. Papildināt zināšanas par  dzīvniekiem, apgūstot kustību un sporta veidu elementus. 

2. Pilnveidot sadarbības un līdzdalības prasmes. 

3. Attīstīt izglītojamo izziņas darbības interesi. 

 

Starpdisciplinārā stunda – dabas zinības un sports, 1., 3. klase. 

 

Starpdisciplinārajā stundā tika apvienoti sporta un dabas zinību priekšmeti. Dabas zinību tēma 

“Dzīvnieku iedalījums un pārvietošanās veidi” integrēta sporta nodarbībā, sniedzot izglītojamiem 

iespēju apgūt teorētiskās zināšanas aktīvā darbībā, atdarinot dzīvnieku pārvietošanās kustības. Stundā, 

mācību metožu dažādošanai, iekļauts interaktīvs (digitāls) uzdevums dzīvnieku balsu atpazīšanai. 

Stundas struktūra veidota tā, lai izglītības procesā iesaistītu visus skolēnus, pilnveidojot viņu 

sadarbības un līdzdalības prasmes, attīstot izziņas darbības interesi.  

 

 

 

              

 

  



 

28 

 

“Pasakas par mājas un meža dzīvniekiem ” 
 

Autori:  Elīna Māliņa, Jolanta Rotkāja 

Mērķis: Pilnveidot skolēnos lasīšanas un veidošanas prasmes. 

Uzdevumi:  

1. Mācīt skolēniem lasīt lomās un veidot no plastilīna. 

2. Pilnveidot sadarbības prasmes. 

3. Attīstīt sīko pirkstu muskulatūru, veicinot radošumu. 

 

Starpdisciplinārā stunda – latviešu valoda (lasīšana) un vizuālā māksla, 1., 3. klase. 

 

Lasīšana ir pamatprasme, kas nepieciešama ikvienam cilvēkam visā turpmākajā dzīvē un tai 

ir būtiska nozīme bērna izglītībā gūtajām sekmēm. Lasīšana veicina radošumu, sniedz prieku un 

zināšanas. Veidošana no plastilīna attīsta roku sīko muskulatūru, rosina domāšanu un iztēli, māca 

vizualizēt tēlus. 

Starpdisciplinārajā stundā, integrējot lasīšanas un vizuālās mākslas mācību saturu, veiksmīgi 

tiek izmantotas pedagoģiskās iespējas lasītprasmes attīstīšanai un izlasītā teksta izpratnes 

pilnveidošanai, kā arī vizuālās izteiksmes līdzekļu apguvei, prasmes darboties ar plastiskiem 

materiāliem pilnveidošanai. 

Lasītprasmes procesā skolēnam ne tikai ir jāmāk izlasīt teksts, bet arī jāsaprot tā saturs. 

Vizualizējot izlasītās/noklausītās pasakas tēlus un atveidojot tos plastilīnā, skolēniem tiek rosināta 

interese par lasīšanas procesu, sniegta iespēja radoši izpausties un radīta interese par mācīšanās 

procesu. 
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“Divciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana” 
 

Autors:  Velta Zariņa 

Mērķis: Nostiprināt zināšanas par divciparu skaitļu saskaitīšanu un atņemšanu 100 apjomā. 

Uzdevumi:  

1. Attīstīt iemaņas praktisku uzdevumu risināšanā, nostiprinot iemaņas veikt saskaitīšanas 

un atņemšanas darbības. 

2. Rosināt interesi un vēlmi apgūt sabiedriskai un personīgai dzīvei nepieciešamās 

zināšanas un prasmes. 

3. Veidot atbildības sajūtu par vides sakoptību un dabas vērtību saglabāšanu. 

 

Starpdisciplinārā stunda – matemātika, dabas zinības un sociālās zinības, 1., 3. klase. 

 

Starpdisciplināri apgūstot tēmu “Divciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana” saskaitīšanas 

un atņemšanas darbības tika integrētas sadzīviskās vides sakopšanas aktivitātēs, kuru laikā skolēni 

nostiprināja matemātiskās prasmes, apguva personīgajai dzīvei nepieciešamo izpratni par cilvēka un 

sabiedriskās dzīves norisēm, likumsakarībām. 

Izglītojamie, veicot uzdevumus, fiksēja dažādus datus, veica aprēķinus, salīdzināja iegūtos 

rezultātus. Pētot konkrētas dzīves situāciju, bija jāpastāsta par saviem novērojumiem, jāanalizē 

sadzīves atkritumu veidi un to savākšanas, šķirošanas 

nepieciešamība.  

Stundas noslēgumā, diskusijas laikā, skolēni izteica 

savu viedokli par sakoptas vides nozīmi, novērtēja savas 

prasmes saudzīgi izturēties pret vidi un veikt matemātiskus 

aprēķinus. 

 

 
 

 

 


