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Metodisko darbu skate
Kokneses pamatskolā – attīstības centrā

“Ideju tirgus 2020”
Mūsu dzīve – ceļojums, ideja – ceļvedis.
Igo
2020.gada pavasaris atnāca, nesdams sev līdzi Covid – 19 pandēmiju visā
pasaulē. Tika izjaukts ierastais dzīves ritms, skolas pārtrauca klātienes mācības un bija
jāievēro dažādi ierobežojumi. Tomēr Kokneses pamatskolā – attīstības centrā notika
ikgadējā skolotāju metodisko darbu skate “Ideju tirgus 2020”, kurā savus digitālos un
interaktīvos darbus, akcentējot jēgpilnu pieeju izglītības procesā, iesniedza trīsdesmit
divi Skolas – centra pedagogi.
Pārmaiņas mūsdienu skolā ir saistītas ar jaunu pieeju mācību procesam. Mainās
izpratne par to, kas ir laba mācību metode. Zināšanas nav fiksēts lielums, tās nevar tieši
pārņemt no citiem cilvēkiem, grāmatām vai situācijām. Tās tiek iegūtas, balstoties uz
savu agrāko pieredzi un interpretējot to. Savukārt, skolotājs nodrošina katram skolēnam
iespēju piedalīties dažādās mācību procesa situācijās. Interaktīvo mācību metožu
ieviešana ir viena no svarīgākajām jomām, lai nodrošinātu ikvienam skolēnam
mūsdienīgas lietpratības izglītību un mācību procesā piedāvātu daudzveidīgus
uzdevumus, kas dod iespēju veidot izpratni, savstarpēji saistīt mācību procesā apgūto.
Interaktīvie mācību materiāli atšķiras no tradicionālām mācību metodēm. Tie ietver gan
teorijas vizuālu un audiālu izklāstu, gan arī tūlītēju atgriezeniskās saites saņemšanu
uzdevumu veikšanas laikā. Šādā veidā izglītojamie var pārliecināties, cik veiksmīgi ir
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apguvuši teoriju, kā prot pielietot esošās zināšanas uzdevumu risināšanā, kā arī
nepieciešamības gadījumā teorijas materiālu skatīties vairākkārt.
Attālinātā mācību procesa laikā pedagogiem bija jāspēj ātri pielāgoties,
pārstrukturizēt mācību procesu, lai nezustu zināšanu apguves kvalitāte. Tas ikvienam
bija liels izaicinājums – paskatīties uz jauno lietu kārtību kā uz problēmu vai iespēju.
Izvērtējot Kokneses pamatskolas – attīstības centra pedagogu sagatavotos darbus, var
secināt, ka šis izaicinājums – paskatīties uz jauno lietu kārtību – bija iespēja, izmantojot
dažādas pieejas un savu radošumu, radīt inovatīvus mācību materiālus.

Skates uzvarētāji tika noskaidroti
elektroniskās balsošanas rezultātā:
1.vietu ieguva

Ilona Vītola par

interaktīvo materiālu “Vingrinājumi runas
ritma attīstīšanai”
2.vietā ierindojās Sandra Paļčevska ar
materiāliem “Es pazīstu notis! Krustvārdu
mīkla. Muzikālā viktorīna.”
3.vieta – Elīnai Ivanānei par digitālo
mācību materiālu “Plānās pankūkas”

Sveicam uzvarētājus un sakām paldies visiem dalībniekiem par aktīvu
iesaistīšanos!
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Digitālās prasmes –
priekšnoteikums mūsdienīgai mācību pieejai
Jaunā mācību satura ieviešana skolās nozīmē mācīšanas un mācīšanās pieejas
maiņu. Kompetenču pieeja satura apgūšanā, digitālā pratība un pašvadīta mācīšanās ir
tās prasmes, kuras ir iestrādātas jaunajā izglītības standartā. Valsts izglītības satura
centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros ir
definētas sešas caurviju prasmes, kurās ietverti nozīmīgi skolēna darbības kognitīvie un
sociālie aspekti, kas attiecas uz visiem cilvēka darbības virzieniem. Caurviju prasmes
palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar dažādiem domāšanas un pašvadītas
mācīšanās paņēmieniem, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko
pieredzi. Savukārt, caurviju prasmju izmantošana dažādās mācību jomās nostiprina
skolēnu spējas tās izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās, tostarp sarežģītās un
neparedzamās.
2020.gada pavasarī Valstī ieviestās ārkārtas situācijas dēļ, lai ierobežotu Covid19 vīrusa izplatību, mācības visās izglītības iestādēs uz laiku tika pārtrauktas,
nodrošinot mācību procesu attālināti. Tas bija reāls dzīves izaicinājums visiem – gan
skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, kurš sniedza iespēju izmēģināt savus spēkus
un pārbaudīt resursus īpaši sarežģītā situācijā. Iesaistītajām pusēm nācās patstāvīgi
papildināt esošās zināšanas, apgūt jaunas prasmes, radīt inovatīvus risinājumus un
attīstīt dažādas personības īpašības. Tika paveikts liels darbs, operatīvi pārorientējoties
uz jaunu mācību pieeju, pielāgojoties situācijai, attiecīgi izmantojot tehnoloģijas,
daudzveidīgus digitālos un tiešsaistes rīkus, dažādojot mācīšanas un mācīšanās
metodes, nodrošinot kompetenču pieeju izglītības procesā. Šis bija laiks, kad visas
iesaistītās puses varēja pārliecināties, cik būtiskas ir digitālās prasmes, lai piekļūtu
izglītības resursiem.
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Pasaulē tehnoloģijas arvien būtiskāk ietekmē visas dzīves sfēras un vecums,
kurā cilvēks saskarās ar tām, samazinās. Digitālās ierīces un tehnoloģijas kļūst par
neatņemamu mūsu ikdienas daļu – mācību, darba, saziņas un izklaides jomās. Digitālā
pasaule piedāvā ne tikai daudzveidīgas iespējas, bet arī dažādus riskus. Tas rada
pārmaiņas mūsu sadzīvē un nepieciešamību pēc atbilstošām zināšanām, prasmēm.
Skolēniem ir svarīgi iemācīties un izprast digitālo tehnoloģiju lomu, daudzveidīgos
lietojumu aspektus, ievērot to lietošanas nosacījumus, izmantot tās jēgpilni, papildinot
mācīšanas un mācīšanās iespējas, izvērtējot, domājot.

Digitālās prasmes un digitālā inteliģence
Digitālās prasmes palīdz efektīvi, gudri un atbildīgi lietot digitālās tehnoloģijas.
Digitālā inteliģence (DQ) – sociālo, emocionālo un kognitīvo prasmju kopums,
kas ļauj indivīdiem pielāgoties digitālās pasaules prasībām, komunicēt, risināt
problēmas un strādāt ar informāciju, tās palīdz gudri un atbildīgi lietot tehnoloģijas.

Digitālās prasmes un digitālā inteliģence
Digitālās tiesības

Vārda brīvība

Digitālā pratība

Datordomāšana

Digitālā
komunikācija
Digitālā
emocionālā
inteliģence
Digitālā drošība

Sadarbība tiešsaistē

Digitālā
aizsardzība
Digitālā lietošana
Digitālā identitāte

Intelektuālā
īpašuma tiesības
Satura radīšana

Privātums
Kritiskā
domāšana
Digitālās pēdas

Sociālā un
emocionālā izpratne

Komunicēšana
tiešsaistē
Emocionālā
pašregulācija

Mainīgā drošība

Interneta drošība

Kontaktu riski

Satura riski

Paroļu
aizsardzība
Uzvedības riski

Dalība kopienās
Digitālais uzņēmējs

Digitālā veselība
Digitālais
līdzradītājs

Ekrāna laiks
Digitālais
pilsonis

Empātija
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Digitālās tiesības:
tiesību izpratne – tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, intelektuālo īpašumu,
vārda brīvību un aizsardzību pret naidīgiem komentāriem.
Digitālā pratība:
spēja atrast, novērtēt, izmantot informāciju, radīt jaunu saturu, datordomāšanas
kompetence – prasme formulēt problēmu, izskatīt un izvērtēt iespējamos risinājumus
un izvēlēties atbilstošāko.
Digitālā komunikācija:
prasme komunicēt un sadarboties ar citiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas un
medijus.
Digitālā emocionālā inteliģence:
spēja būt iejūtīgam un veidot labas attiecības ar citiem tiešsaistē.
Digitālā drošība:
spēja atklāt kiberdraudus (hakerus, krāpniekus, bīstamas programmatūras izplatītājus
u.c.), zināt un izmantot piemērotus drošības līdzekļus datu aizsardzībai.
Digitālā aizsardzība:
spēja atpazīt, pārvaldīt, novērst vai mazināt riskus internetā – kiberhuligānismu,
uzmākšanos, radikalizāciju u.c., neatbilstošu saturu (vardarbīgu vai piedauzīgu).
Digitālā lietošana:
prasme izmantot digitālās ierīces un medijus savām vajadzībām, saglabājot līdzsvaru
starp reālo dzīvi un aktivitātēm tiešsaistē.
Digitālā identitāte:
spēja veidot un pārvaldīt savu tiešsaistes identitāti un reputāciju, pilnveidojot izpratni
par izveidotā virtuālā tēla īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz savām darbībām virtuālajā
vidē.
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Pedagogi kopā ar skolēniem mācās atbildīgi ikdienā izmantot digitālās
tehnoloģijas, lai iegūtu, izmantotu un radītu zināšanas, kā arī risinātu uzdevumus un
problēmas, koplietotu savu un citu radītu saturu, prasmīgi pārvaldītu savu digitālo
identitāti, efektīvi un droši komunicētu un sadarbotos ar citiem digitālajā vidē, kritiski
un konstruktīvi izvērtējot tehnoloģiju un mediju lomu sabiedrībā.
Visās izglītības iestādēs un attālinātā mācību procesa laikā aktīvāk tika
pielietota jaunā lietpratības pieeja, pilnveidotas izglītojamo spējas kompleksi pielietot
zināšanas, risinot mācību uzdevumus mainītā vidē. Skolotāji, gatavojoties mācību
stundām, veidoja kvalitatīvus mācību materiālus tā, lai skolēns, pats lasot un pētot
piedāvāto informāciju, spētu izpildīt uzdevumus. Šajā laikā skolotājs darbojās vairāk
kā konsultants, vadot skolēnu pašvadītu mācīšanos. Tas vienlaicīgi bija gan sarežģīti,
gan interesanti, jo skolēni bija līdzatbildīgi par savu mācīšanās procesu.
Mūsdienās katram savas jomas profesionālim svarīgi neapstāties pie jau reiz
iegūtām zināšanām, bet gan nemitīgi turpināt sevi pilnveidot. Pedagoga meistarību
raksturo spēja elastīgi pielāgoties straujajām pārmaiņā izglītības vidē. Atbilstoši
sabiedrībā pieprasītajām kompetencēm, skolotāji nepārtraukti paaugstina savu
profesionālo kapacitāti. Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodisko darbu
skate ir solis uz priekšu izglītības un pašizglītības virzienā, kuras laikā pedagogi
iesaistās savstarpējā pieredzes apmaiņā, daloties ar saviem labās prakses piemēriem un
smeļoties idejas no kolēģu darbiem.1

1

Informācija sagatavota izmatojot materiālus no Pasaules Ekonomikas Foruma mājas lapas https://www.weforum.org un Valsts

izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mājas lapas “Skola2030”
https://www.skola2030.lv/lv
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Aija Kārkliņa
Darba nosaukums: J. Klīdzējs “Cilvēka bērns”
Mērķis: Izpratnes veidošana par Jāņa Klīdzēja romānu “Cilvēka bērns”.
Interaktīvais materiāls izmantojams tēmas “Stāsts” apgūšanai, lasot Jāņa
Klīdzēja darbu “Cilvēka bērns”. To veido spēlfilmas “Cilvēka bērns” fragments, divi
interaktīvi uzdevumi, viens jautājums Boņuka raksturošanai un viens jautājums
diskusijai. Darbs izmantojams noslēguma stundā kā materiāls kopīgai atkārtošanai par
lasīto fragmentu saturu, lai radītu izpratni par romānā attēloto laiku, veidotu priekšstatu
par latgaliešu valodu kā latviešu valodas dialektu, iepazītu vecvārdus, pilnveidotu
prasmi raksturot cilvēkus pēc valodas un izturēšanās, nostiprinātu prasmi pamatot savas
domas.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai speciālās pamatizglītības
programmas 21015811 7.klases izglītojamiem literatūras stundās.
J. Klīdzējs “Cilvēka bērns”

Ineta Gerasimova
Darba nosaukums: Piesārņojuma veidi dabā
Mērķis: Angļu valodas vārdu krājuma par piesārņojuma veidiem dabā aktualizēšana
un nostiprināšana.
Metodisko darbu “Piesārņojuma veidi dabā” veido prezentācija un interaktīvi
mācību uzdevumi, kas aktualizēs, paplašinās un nostiprinās vārdu krājumu dotās tēmas
ietvaros, sekmēs komunikācijas un izteikšanās prasmi.
Materiāls paredzēts izmantošanai 6. – 9.klases izglītojamiem angļu valodas
stundās.
Piesārņojuma veidi dabā
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Guntis Atrasts
Darba nosaukums: Vingrinājumi “Palēcieni”
Mērķis: Kustību koordinācijas, veiklības, domāšanas, fizisko īpašību attīstīšana un
intereses radīšana par fizisko aktivitāšu nozīmību.
Video materiāls paredzēts kustību koordinācijas un veiklības attīstīšanai. Pēc
video noskatīšanās skolēni vairākkārt atkārto dotos uzdevumus. Pakāpeniski tiek
palielināta uzdevumu grūtības pakāpe. Izglītojamiem ir iespēja radoši iesaistīties
uzdevumu pilnveidošanā, tādējādi attīstot domāšanas un spriešanas spējas.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai pirmsskolas un sākumskolas
izglītojamiem sporta un veselības stundās.
Skolotāja demonstrējums – palēcieni
Izglītojamā izpildījums – palēcieni

Inese Svence
Darba nosaukums: Cilvēka ķermeņa daļas
Mērķis: Izglītojamo zināšanu nostiprināšana par cilvēka ķermeņa daļām.
Metodisko darbu “Cilvēka ķermeņa daļas” veido prezentācija un dažādas
grūtības pakāpes interaktīvi mācību uzdevumi, kuri sniegs atbalstu izglītojamiem
zināšanu nostiprināšanā par cilvēka ķermeņa daļām, to nozīmi un funkcijām, trenēs
atmiņu un sekmēs valodas attīstību.
Materiāls paredzēts izmantošanai pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem sociālo zinību, dabas zinību, latviešu valodas
stundās un audzināšanas nodarbībās.
Cilvēka ķermeņa daļas

Kokneses pamatskola – attīstības centrs
“Ideju tirgus 2020”
9

Elīna Ivanāne
Darba nosaukums: Plānās pankūkas
Mērķis: Plāno pankūku gatavošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.
Izmantojot digitālo mācību materiālu “Plānās pankūkas”, interaktīvā veidā
iespējams apgūt, nostiprināt vai atkārtot zināšanas par plāno pankūku gatavošanas
tehnoloģisko procesu. Materiāls ir izveidots kā stundas plāns, kurā norādīts stundas
mērķis, uzdevumi, izmantojamās mācību metodes un darba formas, sasniedzamais
rezultāts, vērtēšanas kritēriji un metodes.
Mācību materiāls paredzēts profesionālās pamatizglītības programmas
“Ēdināšanas pakalpojumi” (22811021) audzēkņiem, izmantojams arī dizaina un
tehnoloģiju stundās, audzināšanas nodarbībās.
Plānās pankūkas

Anna Vingrovska un Gunta Grieķere
Darba nosaukums: Vesels un drošs
Mērķis: Zināšanu nostiprināšana par drošības noteikumiem un to ievērošanas
nepieciešamību.
Materiāls veidots video pamācības formā, sniedzot ieskatu reālās dzīves
situācijās. Tas izmatojams audzināšanas nodarbībās, apgūstot drošības noteikumus un
jautājumus par tīras un sakoptas vides nozīmi ikdienā.
Materiāls paredzēts izmantošanai 5. – 9 .klases izglītojamiem audzināšanas
nodarbībās.
Vesels un drošs
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Daina Logina un Dace Ūdre
Darba nosaukums: Valsts ekonomiskā politika un budžets
Darba mērķis: Izpratnes veidošana par nodokļu maksāšanas mērķiem Latvijā, eiro
izmantošanas iespējām ES dalībvalstīs.
Tiešsaistes interneta vietnē https://learningapps.org/ izstrādātie digitāli interaktīvi
mācību materiāli palīdzēs veidot priekšstatu par terminiem – “budžets”, “eiro”,
“nodokļi”, to pielietojumu.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai speciālās pamatizglītības
programmas 21015811 9.klases izglītojamiem starpdisciplinārai mācību stundai
sociālajās zinībās un Latvijas vēsturē.
Valsts ekonomiskā politika un budžets

Elīna Māliņa un Sandra Riekstiņa
Darba nosaukums: Etnogrāfiskie raksti un latviskā krāsu gamma
Mērķis: Skolēnu izpratnes pilnveidošana par etnogrāfiskajām rakstu zīmēm un latvisko
krāsu gammu.
Mācību materiāls par etnogrāfisko rakstu zīmju un latvisko krāsu gammu
paredzēts teorētisko zināšanu pilnveidošanai un nostiprināšanai, veicot tiešsaistes
interneta vietnē https://learningapps.org/ izveidotos praktiskos uzdevumus.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai 6.klases izglītojamiem dizaina
un tehnoloģiju stundās un vizuālās mākslas stundās.
Etnogrāfiskie raksti un latviskā krāsu gamma
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Ilze Džigune
Darba nosaukums: Latvijas dzīvnieki
Mērķis: Skolēnu zināšanu pilnveidošana par Latvijas dzīvnieku dažādību.
Tiešsaistes interneta vietnē https://learningapps.org/ izveidotais interaktīvais
uzdevums – burtu režģis, pilnveidos skolēnu zināšanas par tēmu “Latvijas dzīvnieki”.
Blakus burtu režģim doti dzīvnieku attēli, kuri jāatpazīst un jānosauc.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai sākumskolas izglītojamiem
latviešu valodas un dabaszinību mācību stundās.
Latvijas dzīvnieki

Inese Kleva
Darba nosaukums: Spēle “Mājdzīvnieki lauku sētā”
Mērķis: Zināšanu nostiprināšana par mājdzīvniekiem lauku sētā.
Tiešsaistes interneta vietnē https://learningapps.org/ izveidots interaktīvs
uzdevums, lai nostiprinātu zināšanas par mājdzīvniekiem lauku sētā, attīstītu
uzmanības un koncentrēšanās spējas. Praktiskā rotaļveida darbošanās rosina skolēnus
aktīvi iesaistīties, veicinās pozitīvas emocijas, radīs gandarījumu un prieku par paveikto
darbu.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai sākumskolas izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem dabaszinību stundās un audzināšanas nodarbībās.
Mājdzīvnieki lauku sētā
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Ilona Vītola
Darba nosaukums: Vingrinājumi runas ritma attīstīšanai
Mērķis: Bērnu atmiņas, uzmanības, roku koordinācijas vingrināšana saistībā ar runas
attīstīšanu.
Vingrinājumi paredzēti izmantošanai logopēdiskajās nodarbībās, attīstot bērnu
pirkstu un roku kustības. Šie vingrinājumi ieteicami pirkstu relaksācijai pēc rakstu
darbiem, kā arī trenējot skaņu “s” un “z” izrunu.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai pirmsskolas un sākumskolas
izglītojamiem logopēdiskajās nodarbībās.
Saules zaķis

Mārīte

Zirneklītis

Vijolītes

Jolanta Rotkāja
Darba nosaukums: Dzejoļa puzle – P. Brūveris “Kur?”
Mērķis: Dzejoļu apgūšana, izmantojot vizuālos stimulus.
Digitālais mācību materiāls izveidots latviešu valodas stundām P.Brūvera
dzejoļa “Kur?” apguvei. Skolēni, savstarpēji sadarbojoties, savieno dzejoļa rindas ar
atbilstošiem attēliem pareizā kārtībā. Izmantotie vizuālie stimuli palīdz nosaukt dzejoļa
galveno domu un atvieglo tā apgūšanu.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai 1.- 9. klases izglītojamiem
lasīšanas stundās.
Dzejoļa puzle 1.pants

Dzejoļa puzle 2.pants

Dzejoļa puzle 3.pants
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Ksenija Skrūzmane
Darba nosaukums: Spēle “Profesiju daudzveidība mūsu skolā”
Mērķis: Intereses rosināšana un izpratnes pilnveidošana par profesiju daudzveidību.
Mācību materiālā iekļauta informācija par dažādām profesijām, pievienoti to
attēli, nosaukumi un pienākumu apraksti. Interaktīvie un tiešsaistes interneta vietnē
https://learningapps.org/ veidotie uzdevumi individuālam, pāru vai grupu darbam,
rosinās interesi un paplašinās izpratni par profesiju daudzveidību.
Metodiskais materiāls paredzēts pamatskolas izglītojamiem.
Profesiju daudzveidība mūsu skolā

Lūcija Kudiņa
Darba nosaukums: Pavasaris
Mērķis: Intereses veidošana par notiekošo tuvākajā apkārtnē, skaņu izrunas un
komunikācijas spēju pilnveidošana.
Metodiskais darbs izveidots, izmantojot K.Griguļa stāstu “Strazdu jaunais
mājoklis”. Skolēns darbojoties praktiski (noklausoties pasaku, atdarinot putnu balsis),
pilnveidos skaņu izrunu, attīstīs komunikācijas spējas, interesēsies par notiekošo
tuvākajā apkārtnē
Materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem.
Pavasaris
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Ligita Muižniece
Darba nosaukums: Radošais dēlis
Mērķis: Bērnu sensorās pieredzes bagātināšana, sīkās roku muskulatūras un sajūtu
attīstīšana, pētot tuvāko apkārtni.
Metodiskais darbs “Radošais dēlis” izveidots, lai skolēni, patstāvīgi darbojoties
ar dažādu formu, krāsu un lielumu priekšmetiem, bagātinātu sensoro pieredzi, attīstītu
pirkstu veiklību un kustību koordināciju, pilnveidotu prasmes izpildīt darbības ar
priekšmetiem un detaļām, paplašinātu vārdu krājumu, attīstītu iztēli, apgūtu
elementārās matemātiskās prasmes
Materiāls paredzēts pirmsskolas izglītojamiem.
Radošais dēlis

Malda Sokolovska
Darba nosaukums: Drošība vasarā
Mērķis: Skolēnu zināšanu pilnveidošana un nostiprināšana par drošības noteikumu
ievērošanu vasarā.
Darbojoties ar interneta vietnē “Liveworksheets” veidoto interaktīvo uzdevumu
“Burtu režģis”, skolēni pilnveidos zināšanas par drošības jautājumiem vasaras periodā.
Izmantojot

uzvedinošos attēlus, ir jāsameklē vārdi par tēmu “Drošība vasarā”.

Zināšanu nostiprināšanai ieteicams pārrunāt katra noteikuma nozīmi un aktualitāti
ikdienā.
Metodiskais materiāls paredzēts sākumskolas skolēniem izmantošanai
audzināšanas nodarbībās.
Drošība vasarā 1. uzdevums

Drošība vasarā 2. uzdevums
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Agita Lindenberga
Darba nosaukums: Liels un mazs
Mērķis: Jēdzienu “Liels un mazs” diferencēšana.
Izmantojot dažādas interaktīvas mācību metodes un starppriekšmetu saikni,
skolēni, klausoties mūziku, izpētot vizuālos materiālus, salīdzinot matemātiskos
elementus, ritmizējot un veicot kustību vingrinājumus, iemācās diferencēt jēdzienus
“Liels un mazs”.
Metodiskais materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem ar
attīstības traucējumiem.
Liels un mazs

Svetlana Gžibovska, Lāsma Gūte, Maruta Urga, Dace Bernāne
Darba nosaukums: Pēcpusdiena “Erudīts” dabas zinātnēs un tehnoloģijās
Mērķis: Skolēnu sadarbības prasmju nostiprināšana, pilnveidošana un atmiņas
trenēšana, pielietojot iepriekšējos izglītības posmos apgūtās zināšanas.
Metodiskais materiāls izmantojams dabaszinību un tehnoloģiju stundās,
tematiskās pēcpusdienās un audzināšanas stundās.
Metodiskais materiāls paredzēts pamatskolas vecāko klašu skolēniem.
Lai aktivizētu interaktīvās saites metodiskajā materiālā, jāklikšķina pasvītrotie
burti, vārdi, cipari.
Erudīta pēcpusdiena
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Svetlana Gerču – Hermane
Darba nosaukums: Izzini sevi – kas es esmu?
Mērķis: Objektīvi likumsakarīgas, mērķtiecīgas personības veidošana, sociālā
audzināšana.
Metodiskais materiāls izmantojams, izglītojamo izpratnes par drošu sociālo
vidi pilnveidošanai, akcentējot spēju integrēties sabiedrībā, orientēties interneta vidē,
nostiprinot prezentēšanas prasmes auditorijas priekšā un veicinot adekvāta
pašvērtējuma veidošanos.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai 1. – 9. klašu izglītojamiem
audzināšanas nodarbībās.
Izzini sevi – kas es esmu?

Elīna Māliņa
Darba nosaukums: Virtuālā galerija
Mērķis: Zināšanu nostiprināšana par mākslas žanru – klusā daba.
Digitālais mācību materiāls ir paredzēts zināšanu sniegšanai skolēniem par
mākslas žanru – klusā daba. Informācija secīgi, sākot ar vienkāršāko, sakārtota virtuālā
galerijā atbilstoši mācību vielas apguves tematiskajam plānam no pirmās līdz septītajai
klasei. Digitāli ceļojot pa virtuālo galeriju, var iegūt jaunas zināšanas, kā arī atkārtot
iepriekšējos izglītības posmos apgūto, jo galerijai vienmēr “jāiziet” cauri no sākuma
līdz vēl neapmeklētajām “telpām”. Virtuālā ceļojuma laikā skolotājs var sniegt plašākus
komentārus par apgūstamo tēmu un iesaistīt skolēnus diskusijās.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai 1. – 7. klases izglītojamiem
vizuālās mākslas stundās.
Virtuālā galerija
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Ints Miķelsons
Darba nosaukums: IKT rīki attālinātu aptauju un rezultātu apkopošanai
Mērķis: Zināšanu un prasmju pielietošana, izmantojot attālinātos IKT rīkus mācību
procesā.
Metodiskais materiāls paredzēts skolēniem un pedagogiem, lai pilnveidotu
iemaņas un prasmes digitālu materiālu izveidē un izmantošanā.
Metodiskais materiāls paredzēts kā atbalsts skolēniem un skolotājiem digitālu
materiālu izveidē un izmantošanā.

IKT rīki attālinātu aptauju un rezultātu apkopošanai
Aptaujas forma

Zaiga Krēsliņa
Darba nosaukums: Es, tu un viņš – mēs visi
Mērķis: Cilvēka pozitīvo īpašību saskatīšana un novērtēšana.
Izmantojot vizuālizācijas metodi – zīmēšanu, skolēni mācās izprast nozīmīgus
brīžu nozīmi savā ikdienā. Iepazīstoties ar informāciju un pildot uzdevumus, tiek
veicināta izpratne par labsirdību, pilnveidota prasme pateikties un novērtēt savstarpējās
palīdzības nozīmi.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai 2.un 4. klases izglītojamiem
audzināšanas nodarbībās.
Es, tu un viņš – mēs visi
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Sandra Paļčevska
Darba nosaukums: Es pazīstu notis!
Mērķis: Zināšanu nostiprināšana nošu atpazīšanā.
Digitālais mācību materiāls ir paredzēts zināšanu nostiprināšanai par mūzikas
valodas pamatelementiem. Uzdevumu var veikt klasē, izmantojot interaktīvo tāfeli, vai
mājās uz savas viedierīces.
Es pazīstu notis!
Darba nosaukums: Krustvārdu mīkla
Mērķis: Dažādu mūzikas instrumentu atpazīšana.
Digitālais interaktīvais uzdevums paredzēts, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas
par mūzikas instrumentiem.
Krustvārdu mīkla
Darba nosaukums: Muzikālā viktorīna
Mērķis: Skolēnu priekšstatu paplašināšana un intereses veicināšana par dažādām
mūzikas tēmām.
Metodiskie materiāli paredzēti izmantošanai 5. – 9. klašu izglītojamiem mūzikas
stundās.
Muzikālā viktorīna

Maija Zeilāne
Darba nosaukums: Divskaņi
Mērķis: Izpratnes veidošana par divskaņiem.
Izveidotais interaktīvais didaktiskais materiāls palīdzēs atpazīt un izprast vārdos
divskaņus. Skolēni, praktiski darbojoties, apgūs divskaņus un nostiprinās lasītprasmi.
Metodiskais materiāls paredzēts pirmsskolas, sākumskolas skolēniem un
izmantojams latviešu valodas stundās.
Divskaņi

Kokneses pamatskola – attīstības centrs
“Ideju tirgus 2020”
19

Svetlana Gžibovska
Darba nosaukums: Pulksteņa laiks
Mērķis: Pulksteņa laika rādījumu nolasīšanas prasmes pilnveidošana.
Pildot digitālos spēles uzdevumus, skolēni mācās nolasīt pulksteni laika sprīdī:
stunda, pusstunda, ceturksnis. Visus uzdevumus (pulksteņa laika uzlikšana uz
pulksteņa, rādījuma uzrakstīšana, laika vienības atpazīšana, laika skaitīšana uz priekšu
un atpakaļ) var izmantot matemātikas stundās, apgūstot tēmas “Laiks” un “Pulkstenis”.
Veicot šos uzdevumus, skolēni var redzēt savus rezultātus un kļūdas.
Pulksteņa laiks – 1. uzdevums

2. uzdevums

3. uzdevums

4.uzdevums

Darba nosaukums: Skaitļi un darbības ar tiem
Mērķis: Darbību ar skaitļiem apgūšana.
Digitālajā mācību materiālā ir apkopoti dažādi matemātiskie uzdevumi, kas
pilnveidos skolēnu prasmes skaitīt uz priekšu un atpakaļ, veikt darbības ar skaitļiem,
salīdzināt tos un darboties ar “naudas zīmēm”.
Darbības ar skaitļiem – 1. uzdevums 2. uzdevums 3. uzdevums 4.uzdevums
5.uzdevums 6.uzdevums
Darba nosaukums: Leņķi
Mērķis: Leņķu atpazīšana dažādās figūrās.
Digitālajā mācību materiālā skolēni mācās atpazīt leņķus pēc to veidiem,
saskatīt tos dažādās figūrās.
Metodiskie materiāli paredzēti izmantošanai 4. – 9.klašu izglītojamiem
matemātikas stundās.
Leņķi
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Lāsma Lapiņa
Darba nosaukums: Krustvārdu mīkla “Nedēļas dienu nosaukumi”
Mēŗkis: Zināšanu nostiprināšana par nedēļas dienu nosaukumiem.
Digitālais mācību materiāls izveidots krustvārdu mīklas formā, kuru risinot
skolēni papildina un nostiprina zināšanas par nedēļas dienu nosaukumiem, trenē
lasītprasmi un atmiņu, kā arī pilnveido prasmes darboties digitālā vidē.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai 2.un 4. klases izglītojamiem
audzināšanas nodarbībās.
Nedēļas dienu nosaukumi

Velga Gredzena
Darba nosaukums: Ritma instrumenta izgatavošana
Mērķis: Zināšanu pilnveidošana par ritma instrumentiem.
Video mācību materiālā skolēni iepazīstas ar ritma instrumenta – Lieldienu
šeikerīša – izgatavošanas procesu un tā izmantošanas iespējām ritmisku pavadījumu
veidošanā. Pēc video noskatīšanās skolēni patstāvīgi vai ar pedagoga (vecāku)
palīdzību veido savu ritma instrumentu un nospēlē ritma pavadījumu noteiktai
tautasdziesmai.
Metodiskais materiāls paredzēts izmantošanai sākumskolas izglītojamiem
mūzikas stundās.
Ritma instrumenta izgatavošana
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