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2013. gada 21. martā Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi, lai dalītos 

pieredzē, pulcējās metodiskajā sanāksmē – praktikumā “Inovatīvo darba formu realizācija mācību 

stundā”.  

Mācību gada laikā tika izstrādātas 

didaktiskās spēles, interaktīvās darba 

lapas, alternatīvas audzināšanas 

nodarbības, nepublicēta autorprogramma, 

dažādi metodiskie materiāli, kā arī 

pedagoga pieredze saimniecībā noderīgu 

lietu gatavošana no koksnes atgriezumiem.  

Pedagogiem bija iespēja prezentēt savus sagatavotos materiālus un noslēgumā, kopīgā 

balsojumā, izvēlēties labāko ideju autorus, kuri saņēma administrācijas veicināšanas balvas.  

Par labāko atzina direktores vietnieces izglītības jomā, latviešu valodas skolotājas S. 

Baltceres veidoto spēli “Kaķīša dzirnaviņas”. Otro godalgu saņēma direktores vietnieces 

audzināšanas darbā, pirmsskolas mūzikas skolotājas A. Ščerbinskas metodiskais materiāls “Katram 

sava skaņa”. Skolotāja A. Ļaksas alternatīvā audzināšanas darba metode “No dzejas top dziesma” 

ieguva trešo godalgu. Prezentācijas laikā A. Ļaksa piedāvāja pamēģināt visiem klātesošajiem no 

dzejas vārsmām izveidot dziesmu repa stilā.  

Atzinību guva arī skolotājas J. Rotkājas spēle “Ķenguriņš”, kuru iespējams izmantot 

dažādās mācību stundās un audzināšanas nodarbībās.  

Ikdienā, strādājot ar bērniem, pedagogi meklē dažādas idejas, lai nodrošinātu interesantu, 

aizrautīgu mācīšanas un mācīšanās procesu. Metodiskā sanāksme – praktikums sagādāja pozitīvas 

emocijas un sniedza iespēju smelties interesantas, radošas idejas turpmākajam darbam. 
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1. GODALGA 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja – Sanita Baltcere  

Tēma – “Kaķīša dzirnaviņas” 

Inovācija – Spēle.  

Mērķis – Zināšanu par K. Skalbes pasaku “Kaķīša dzirnavas” 

nostiprināšana. 

Uzdevumi: 

 Rosināt interesi par latviešu literatūru. 

 Pilnveidot prasmi raksturot literāros tēlus. 

 Attīstīt koncentrēšanās spējas. 

 Nostiprināt sadarbības prasmes. 

 

2. GODALGA  

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja – Anita 

Ščerbinska  

Tēma – “Katram sava skaņa” 

Inovācija – Metodiskais materiāls.  

Mērķis – Radīt priekšstatu par skaņām. 

Uzdevumi: 

 Saklausīt un atpazīt dzīvnieku skaņas. 

 Pēc mūzikas fragmenta noteikt, kam šī skaņa pieder. 

 Izvēlēties skaņai attiecīgās attēlu kartītes. 

 Aizpildīt darba lapu par skaņām. 

 

3. GODALGA  

Internāta skolotājs – Aivars Ļaksa  

Tēma – “No dzejas top dziesma” 

Inovācija – Dziesma repa stilā. 

Mērķis – Skolēnu radošās pašizpausmes sekmēšana.  

Uzdevumi: 

 Mācīt skolēniem izmantot dažādus informācijas 

avotus dziesmu tekstu atlasei. 

 Veidot prasmi no dzejoļa izveidot dziesmu repa stilā. 

 Sekmēt skolēnu radošumu. 
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ATZINĪBA 

Skolotāja palīgs – Jolanta Rotkāja 

Tēma – “Ķenguriņš” 

Inovācija – Spēle “Ķenguriņš”. 

Mērķis – Spēles “Ķenguriņš” izveidošana.  

Uzdevumi: 

 Izgatavot spēles pamatni. 

 Piešūt krātuvi, kurā varēs ievietot uzdevumus, atbildes, punktu skaitu vai saldumus. 

 Sagatavot žetonus ar iegūstamo punktu skaitu. 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja – 

Anna Vingrovska  

Tēma – “Veido vārdus” 

Inovācija – Interaktīvas darba lapas. 

Mērķis – Izpratnes veidošana par vārda sastāvu. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt rakstītprasmes iemaņas. 

 Pilnveidot prasmi vārda sastāva 

noteikšanā. 

 Veidot sadarbības prasmes. 

 

Internāta skolotāja – Lūcija Kudiņa 

Tēma – “Baltā ziema” 

Inovācija – Aplikācija – glezna – “Baltā ziema”. 

Mērķis – Radīt kompozīciju “Baltā ziema” . 

Uzdevumi: 

 Apgūt nepieciešamās iemaņas darbā ar papīru. 

 Attīstīt prasmi krāsu salikuma veidošanā. 

 Stimulēt roku sīkās muskulatūras attīstību. 
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Latviešu valodas un literatūras skolotāja – Iluta Atraste 

Tēma – “Saklausi kļūdu pasakā” 

Inovācija – Spēle. 

Mērķis – Zināšanu par latviešu tautas pasakām nostiprināšana. 

Uzdevumi: 

 Veidot prasmi saklausīt kļūdu zināmas pasakas tekstā. 

 Rosināt izdomāt „kļūdainos teikumus”. 

 Veidot prasmi strādāt grupā. 

 Attīstīt uzmanību, vingrināt atmiņu. 

 

 

 

Internāta skolotājs – Guntis Atrasts 

Tēma – “Sakārto vidi ap sevi” 

Inovācija – Praktiskais darbs. 

Mērķis – Telpu kopšanas iemaņu pilnveidošana. 

Uzdevumi: 

 Pilnveidot elementārās praktiskā darba iemaņas telpu kopšanā. 

 Veicināt zināšanu praktisku pielietojumu sadzīviska rakstura 

uzdevumos. 

 

 

 

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs – Ints Miķelsons 

Tēma – “Figūrzāģa konstrukcija un darbības principi” 

Inovācija – Spēle. 

Mērķis – Zināšanu nostiprināšana un pārbaude par figūrzāģi.  

Uzdevumi: 

 Pilnveidot un nostiprināt zināšanas par figūrzāģi. 

 Mācīt atrast instrumentus pēc norādītajām pazīmēm. 

 Attīstīt uzmanību un koncentrēšanās spējas. 
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Mājturības un tehnoloģiju skolotāja – 

Vija Kalniņa  

Tēma – “Ziemassvētku dāvana” 

Inovācija – Ziepju gatavošana. 

Mērķis – Ziepju gatavošanas prasmju 

veidošana.  

Uzdevumi: 

 Pilnveidot darba iemaņas ziepju 

gatavošanā, ziepju bāzes griešanā 

un sildīšanā. 

 Audzināt darba kultūru, pozitīvu attieksmi pret darbu. 

 Mācīt noformēt dāvanu.  

 

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja – 

Sandra Riekstiņa  

Tēma – “Ziema” 

Inovācija – Sveču liešana. 

Mērķis – Attīstīt skolēnu radošo darbību, 

apgūstot sveču liešanu. 

Uzdevumi: 

 Apgūt sākotnējās prasmes sveču 

liešanā. 

 Attīstīt radošo domāšanu. 

 Veidot priekšstatus par skaisto un gaumīgo. 

 

Sociālo zinību skolotāja – Inese Svence  

Tēma – “Es protu apģērbties” 

Inovācija – Interaktīvas darba lapas. 

Mērķis – Apģērba un apavu diferencēšanas iemaņu 

pilnveidošana. 

Uzdevumi: 

 Diferencēt apavu un apģērbu veidus. 

 Mācīt pareizi izvēlēties atbilstošu apģērbu un apavus. 

 Koriģēt tīšās uzmanības un koncentrēšanās laiku. 
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Mājturības un tehnoloģiju skolotājs – Ivars Hermanis  

Tēma – “Kokapstrādes izstrādājumi” 

Inovācija – Saimniecībā noderīgu lietu 

gatavošana no koksnes atgriezumiem. 

Mērķis – Racionāli izmantot kokmateriālu 

atgriezumus. 

Uzdevumi: 

 Izgatavot no koksnes atgriezumiem 

saimniecībā noderīgas lietas. 

 Mācīt izmantot visu lietderīgo koksni. 

 Veidot saudzīgu attieksmi pret dabu. 

 

Logopēds – Dagmāra Isajeva  

Tēma – “Korekcijas programma logopēdijā “C” līmenim” 

Inovācija – Nepublicēta autorprogramma. 

Mērķis – Maksimāla valodas aktivitātes attīstīšana, ievērojot 

skolēnu veselības stāvokli un individuālās spējas, dažādojot 

logopēdiskās korekcijas darba formas, metodes un paņēmienus. 

Uzdevumi: 

 Klasificēt traucējumu korekcijas veidus un metodes. 

 Izstrādāt logopēdisko nodarbību uzbūves principus un 

metodes. 

 Strādāt noteiktā sistēmā. 

 

Dabas zinību skolotāja – Gunta Grieķere  

Tēma – “Dabas procesi gadalaikos” 

Inovācija – Laika apstākļu novērošanas kalendārs. 

Mērķis – Radīt interesi par dabā notiekošajiem 

procesiem. 

Uzdevumi: 

 Veidot praktiskās darbības iemaņas dabas 

izzināšanā. 

 Rosināt bērnus vērot apkārtējo vidi un dabā notiekošos procesus. 

 Audzināt skolēnos atbildības sajūtu par uzticētajiem pienākumiem. 
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Ģeogrāfijas skolotāja – Maruta Urga  

Tēma – “Debespuses un tuvākā apkārtne” 

Inovācija – Interaktīvas darba lapas. 

Mērķis – Zināšanu nostiprināšana par debespusēm un tuvāko apkārtni. 

Uzdevumi: 

 Pilnveidot izpratni par dabas norisēm – debespusēm. 

 Veicināt izpratni par karti un tās apzīmējumiem. 

 Pilnveidot prasmes praktiski noteikt attālumus dabā. 

 Veikt izglītojamo domāšanas un sociālo prasmju korekciju. 

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja – Ligita Muižniece 

Tēma – “Jautrie korķīšu cipariņi” 

Inovācija – Didaktiskā spēle. 

Mērķis – Apgūt skaitļu virkni no 1-5, veidot pozitīvas emocijas. 

Uzdevumi: 

 Vingrināties skaitīt ciparus no 1-5 turp un atpakaļ. 

  Mācīt bērniem atpazīt ciparus. 

 Koriģēt kustību koordināciju.  

Tēma – “Gadalaiki” 

Inovācija – Didaktiskā spēle. 

Mērķis –  Nostiprināt  zināšanas par gadalaikiem.  

Uzdevumi: 

 Diferencēt raksturīgākās gadalaiku pazīmes. 

 Nosaukt gadalaikus pēc attēla. 

 Pilnveidot vārdu krājumu. 

 

Vizuālās mākslas skolotāja – Velta Zariņa  

Tēma – “Sveces” 

Inovācija – Kompozīcija burzītā tehnikā. 

Mērķis – Iemācīt gatavot sveces burzītā tehnikā. 

Uzdevumi: 

 Prast saburzīt plaukstās papīra lapas. 

 Mācīt sapludināt dažādas akvareļkrāsas. 

 Mācīt izgriezt dažādu formu sveces un veidot 

kompozīcijas. 
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Profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdiināšanas pakalpojumi” skolotāja – Elīna 

Ivanāne 

Tēma – “Vērtējam paši!” 

Inovācija – Digitālas pārbaudes darba lapas. 

Mērķis – Zināšanu pārbaude ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamatos, 

izmantojot IT. 

Uzdevumi: 

 Veikt skolēnu zināšanu pārbaudi atbilstoši tēmai. 

 Sekmēt vērtību sistēmas un attieksmju veidošanos, kas nepieciešama 

patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. 

 Attīstīt vispārējās intelektuālās darbības spējas. 

 

Internāta skolotāja – Sarmīte Zukule 

Tēma – “Latviešu tautas mīklas” 

Inovācija – Mīklu lotto. 

Mērķis – Iepazīt latviešu tautas mīklas. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt skolēnu zināšanas un veicināt interesi par 

latviešu tautas mīklām. 

 Rosināt skolēnus izdomāt un rakstīt mīklas. 

 Attīstīt radošo domāšanu un iztēli.  

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja – Aija Kārkliņa 

Tēma – “Punkta, jautājuma un izsaukuma zīmes lietošana teikuma 

beigās” 

Inovācija – Interaktīvas darba lapas. 

Mērķis – Mācīt diferencēt teikumus pēc runātāja attieksmes pret 

īstenību. 

Uzdevumi: 

  Mācīties veidot izsaukuma, jautājuma, stāstījuma un 

teikumus. 

 Pilnveidot izteiksmīgās runas prasmi. 

 Attīstīt prasmi objektīvi vērtēt savas un citu zināšanas. 
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Mājturības un tehnoloģiju skolotāja – 

Ilga Mazgale 

Tēma – “Auzu pārslu piena zupas 

gatavošana” 

Inovācija – Darba lapa. 

Mērķis – Apgūt zināšanas par auzu 

pārslu piena zupas gatavošanas procesu. 

Uzdevumi:  

 Atlasīt zupas gatavošanai nepieciešamos produktus. 

 Vārīt zupu izmantojot gatavošanas kartes. 

 Servēt vakariņu galdu. 

 

Matemātikas skolotāja – Dace Ūdre  

Tēma – “Ģeometriskās figūras” 

Inovācija – Aplikācija.  

Mērķis – Apgūt ģeometriskās figūras – taisnstūris, kvadrāts, 

riņķis. 

Uzdevumi: 

 Klasificēt ģeometriskās figūras pēc to pamatelementiem. 

 Mācīt saskatīt ģeometriskās figūras apkārtnē, attēlos. 

 

 

Internāta skolotāja – Svetlana Gerču 

Tēma – “Ziemas prieki” 

Inovācija – Alternatīva audzināšanas nodarbība. 

Mērķis  – Klases kolektīva saliedēšana. 

Uzdevumi:  

 Nostiprināt zināšanas par drošības pasākumiem ziemas 

aktivitāšu laikā. 

 Iemācīt pareizi un droši pārvietoties ar snovborda dēli un 

slēpēm. 

 Veidot draudzīgas attiecības un savstarpēju palīdzību aktivitāšu laikā. 
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Mūzikas skolotājs – Raimonds Krieviņš 

Tēma – “Spēlējam kopā” 

Inovācija – Ritma spēle. 

Mērķis – Iesaistīt muzicēšanas procesā skolēnus, kuriem ir 

verbālās un vokālās komunicēšanās grūtības. 

Uzdevumi:  

 Izmantot ritma mūzikas instrumentu spēli veidojot 

pavadījumus. 

 Apgūt ritma grafiskos apzīmējumus. 

 

Sociālo zinību skolotāja – Daina Logina  

Tēma – “Nesmēķējošā klase” 

Inovācija – Konkurss. 

Mērķis – Informēt par pasīvās smēķēšanas draudiem un aicināt 

pusaudžus izvairīties no smēķēšanas. 

Uzdevumi:  

 Iegūt informāciju par smēķēšanas iedarbību uz cilvēka 

organismu. 

 Prast nepakļauties vienaudžu psiholoģiskajam spiedienam un spēt pieņemt veselībai 

labvēlīgus lēmumus. 

 Iesaistīties dažādās aktivitātēs konkursa ietvaros. 

 Izjust atbildību par savu rīcību un veselību. 

 

Vizuālās mākslas skolotāja – Zanda Grigāne 

Tēma – “Raibie stāsti” 

Inovācija – Eksperimenti ar tušu. 

Mērķis –Apgūt zīmēšanu un pludināšanu ar tušu.  

Uzdevumi:  

 Mācīties zīmēt un pludināt ar tušu. 

 Estētiski noformēt  zīmējumu izstādei. 

 Rosināt bērnu iztēli un veidot darba kultūru.  
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Matemātikas skolotāja – Līga Kraukle 

Tēma – “Daudzstūru perimetrs un laukums” 

Inovācija – Interaktīvs mācību materiāls, darba lapas. 

Mērķis – Daudzstūra perimetra un laukuma aprēķināšana  

Uzdevumi: 

 Nostiprināt mērīšanas un mērvienību lietošanas prasmes. 

 Mācīt praktiskas, netradicionālas mērīšanas paņēmienus, to 

izmantošanu ikdienā. 

 Veicināt sadarbības prasmes. 


