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Vienmēr atvērti jaunām idejām 

 

2014.gada 11.jūnijā Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi pulcējās 

metodiskajā sanāksmē – radošo darbu skatē par tēmu “Mežs”, kurā dalījās pieredzē – 

iepazīstināja ar savām veidotajām didaktiskajām spēlēm, interaktīvajiem mācību materiāliem, 

dažādām darba formām mācību stundās un alternatīvām audzināšanas nodarbībām.  

Skolas – centra pedagogi prezentēja savus radošos darbus, dalījās pieredzē un 

noslēgumā, kopīgā balsojumā, izvēlējās labāko ideju autorus, kuri saņēma veicināšanas balvas. 

Par labāko atzina skolotājas I.Atrastes veidoto spēli “Mežs”, kura palīdzēs bērniem nostiprināt 

zināšanas par meža iemītniekiem un to raksturīgākajām pazīmēm. Otro vietu saņēma skolotājas 

L.Kraukles interaktīvais mācību materiāls teksta uzdevumu risināšanai “Meža stāsti”. 

Metodiķes A.Lasmanes nodarbība “Mežs”, kura palīdzēs bērniem iepazīt mežu un tā 

daudzveidību ieguva trešo vietu. Atzinību guva arī skolotājas M.Urgas interaktīvie mācību 

materiāli, kurus iespējams izmantot nostiprinot zināšanas par Latvijas dabas bagātību – mežu.  

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

mūsdienīgu, inovatīvu mācīšanas un mācīšanās procesu. Metodiskā sanāksme – radošo darbu 

skate sagādāja pozitīvas emocijas un sniedza iespēju smelties interesantas, radošas idejas 

turpmākajam darbam. Paldies visiem pedagogiem par radošumu un piedalīšanos! 
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Pirmsskolas izglītības skolotāja LIGITA MUIŽNIECE  

Tēma – “Kur dzīvo katrs dzīvnieks?” 

Radošais darbs – didaktiskā spēle. 

Mērķis – attīstīt valodu, paplašināt vārdu krājumu ar jauniem vārdiem. 

Uzdevumi: 

 Sniegt priekšstatu par mežu. 

 Veicināt bērnu runas aktivitāti. 

 Veidot interesi par attēlu. 

 Rosināt bērnus uzlikt attiecīgo dzīvnieka siluetu pēc noteiktas pazīmes, vingrināt 

redzes uztveri. 

 

       

 

Internāta skolotāja LIENE BEŠMENOVA 

Tēma – “Mežs” 

Radošais darbs – audzināšanas stunda. 

Mērķis – veidot skolēnos izpratni par meža nozīmi dabā un cilvēku dzīvē. 

Uzdevumi: 

 Apgūt pamatzināšanas par meža izmantošanas veidiem un apsaimniekošanu. 

 Pētīt mežu tuvējā apkaimē un iepazīt tajā esošo koku, dzīvnieku sugas. 

 Veidot mākslas darbus, izmantojot dabas materiālus. 
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Logopēds LŪCIJA KUDIŅA 

Tēma – “Mežs – sargā mežu!” 

Radošais darbs – domino. 

Mērķis – lasītprasmes veicināšana. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt lasītprasmes iemaņas.    

 Sniegt zināšanas un paplašināt vārdu krājumu par mežu. 

 Attīstīt uzmanību un koncentrēšanās spējas. 

 

       

 

Ģeogrāfijas skolotāja MARUTA URGA 

Tēma – “Mežs”  

Radošais darbs – interaktīvs mācību materiāls.  

Mērķis – veidot izpratni par Latvijas dabas bagātību – mežu. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt zināšanas par Latvijas dabas bagātību – mežu. 

 Veidot praktiski pielietojamas prasmes un zināšanas par mežu daudzveidību. 

 Veicināt sadarbības prasmes. 
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Dabas zinību skolotāja GUNTA GRIEĶERE 

Tēma – “Pazīsti sēnes!” 

Radošais darbs – sēņu loto. 

Mērķis – zināšanu nostiprināšana par Latvijas mežos augošām sēnēm. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt skolēnu zināšanas par Latvijas mežos augošajām sēnēm.  

 Attīstīt koncentrēšanās spējas.  

 Nostiprināt sadarbības prasmes.  

 

 

 

Internāta skolotāja DACE ŪDRE 

Tēma – “Meža aina” 

Radošais darbs – loto. 

Mērķis – radīt interesi par dabas objektu – mežu.  

Uzdevumi: 

 Nostiprināt zināšanas par meža dzīvniekiem un augiem. 

 Veicināt lasītprasmi.  

 Attīstīt uzmanību. 
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Internāta skolotāja VIJA KALNIŅA 

Tēma – “Lapu koki” 

Radošais darbs – spēle. 

Mērķis – radīt interesi par lapu kokiem, veidot labvēlīgu attieksmi pret mežu. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt zināšanas par Latvijā sastopamajiem lapu kokiem. 

 Veidot saudzīgu attieksmi pret dabu. 

 Veidot praktiskās darbības iemaņas lapu koku izzināšanā. 

 

 

 

Internāta skolotāja ANNA VINGROVSKA 

Tēma – “Iepazīsti mežu” 

Radošais darbs – spēle. 

Mērķis – izpratnes veidošana par meža daudzveidību.  

Uzdevumi: 

 Iepazīties ar koku un dzīvnieku sugām mežā. 

 Rosināt interesi par folkloru. 

 Veidot izpratni un interesi par dabas aizsardzību. 
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Internāta skolotāja VIJA POPOVIČA 

Tēma – “Mežs” 

Radošais darbs – praktiskais darbs. 

Mērķis – praktiskā darba iemaņu pilnveidošana. 

Uzdevumi: 

 Sniegt zināšanas par piparkūku eglītes cepšanu. 

 Apgūt praktiskās darba iemaņas piparkūku cepšanā. 

 

          
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemātikas skolotāja LĪGA KRAUKLE  

Tēma – Teksta uzdevumi “Meža stāsti” 

Radošais darbs – interaktīvs mācību materiāls. 

Mērķis – motivēt skolēnus risināt teksta uzdevumus. 

Uzdevumi: 

 Veidot skolēnu izpratni un interesi par teksta uzdevumiem.  

 Aktualizēt skolēnu pieredzi, salīdzināt un apvienot jaunās un iepriekš apgūtās zināšanas. 

 Sekmēt starppriekšmetu saikni (dabaszinības, latviešu valoda). 

 

 

  



8 

 

Sākumskolas skolotāja ANETE LASMANE 

Tēma – “Mežs” 

Radošais darbs – nodarbība.  

Mērķis – iepazīt mežu un tā daudzveidību. 

Uzdevumi: 

 Paplašināt zināšanas par mežā augošajām ogām, sēnēm, to izmantošanu. 

 Attīstīt uzmanību, koncentrēšanās spējas. 

 Veidot pozitīvu attieksmi pret mežu. 

 

         

 

Mūzikas skolotājs RAIMONDS KRIEVIŅŠ 

Tēma – “Latviešu un citu tautu rotaļas brīvā dabā” 

Radošais darbs – nodarbība.  

Mērķis – iepazīstināt skolēnus ar dažādām muzikālām rotaļām, dodoties brīvā dabā. 

Uzdevumi: 

 Iepazīstināt skolēnus ar latviešu un citu tautu rotaļām brīvā dabā. 

 Veicināt labvēlīgu attieksmi vienam pret otru. 

 Rosināt piedalīties dažādas rotaļas brīvā dabā. 
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Matemātikas skolotāja VELTA ZARIŅA 

Tēma – “Samēries ar koku!”  

Radošais darbs – Nodarbība.  

Mērķis – Iemācīties lietot vienkāršu pētniecības metodes. 

Uzdevumi: 

 Apgūt dažādas koku pazīmes un īpatnības. 

 Mācīties noteikt koku apkārtmēru, augstumu, vecumu. 

 Veicināt interesi par dažādām pētniecības metodēm. 

 

 

 

Internāta skolotāja SVETLANA GERČU 

Tēma – “Mežs” 

Radošais darbs – nodarbība mežā.  

Mērķis – nostiprināt zināšanas par ugunsdrošības noteikumiem mežā.  

Uzdevumi: 

 Veicināt izpratni par ugunsdrošības noteikumu nepieciešamību un to ievērošanu mežā. 

 Attīstīt prasmi operatīvi rīkoties dažādās ar ugunsdrošību saistītās situācijās.  

 Veidot izpratni par savu rīcību un tās sekām.  
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Sociālo zinību skolotāja DAINA LOGINA 

Tēma – “Ziemassvētku svinēšana mežā” 

Radošais darbs – alternatīva mācību stunda brīvā dabā.  

Mērķis – Ziemassvētku svinēšana brīvā dabā.  

Uzdevumi: 

 Pilnveidot izpratni par latviešu tautas tradīcijām un ieražām Ziemassvētkos, iekļaujot 

humānās pedagoģijas principus. 

 Veicināt sadarbības prasmes un pozitīvas emocijas. 

 Veidot labvēlīgu attieksmi pret meža vidi. 

 

          
                  

 

Vizuālās mākslas skolotāja ZANDA ĶIKUTE 

Tēma – “Mežs” 

Radošais darbs – tautasdziesmas vizualizācija.  

Mērķis – veidot prasmi pielietot dažādas tehnikas vizuālajā mākslā. 

Uzdevumi: 

 Veidot prasmi pielietot dažādas vizuālās mākslas tehnikas tautasdziesmas vizualizācijā.  

 Nostiprināt patstāvīgā darba iemaņas.  

 Attīstīt iemaņas estētiski noformēta darba veikšanā.  
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Mājturības un tehnoloģiju skolotājs AIVARS ĻAKSA 

Tēma – “Mežs” 

Radošais darbs – domino.  

Mērķis – iepazīt Latvijā augošās koku sugas, to koksnes īpašības.  

Uzdevumi: 

 Iepazīties ar mežā augošajām koku sugām. 

 Izveidot koka domino klucīšus, apstrādes procesā iepazīstot koksnes īpašības. 

 Izveidot mācību materiālus koku sugu un koksnes noteikšanai, domino papildināšanai. 

 

 

 

Skolotāja palīgs JOLANTA ROTKĀJA 

Tēma – “Dzīvnieki mūsu mežos” 

Radošais darbs – galda spēle un mācību materiāli.  

Mērķis – veidot izpratni par meža dzīvniekiem. 

Uzdevumi: 

 Sniegt zināšanas par dzīvnieku dzīves veidu. 

 Sekmēt uzmanības un koncentrēšanās spējas. 

 Veidot saudzīgu attieksmi pret meža vidi. 
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Pirmsskolas izglītības skolotāja ILUTA ATRASTE 

Tēma – “Mežs” 

Radošais darbs – spēle.  

Mērķis – zināšanu par meža iemītniekiem un augiem nostiprināšana. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt zināšanas par meža iemītniekiem, augiem, to raksturīgajām pazīmēm. 

 Rosināt lietot lietvārdus kopā ar īpašības vārdiem, veidot vienkāršus teikumus. 

 Attīstīt uzmanību un koncentrēšanās spējas. 

 

         

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja AIJA KĀRKLIŅA 

Tēma – “Latviešu tautasdziesmas par kokiem” 

Radošais darbs – interaktīvs mācību materiāls.  

Mērķis – latviešu tautasdziesmu par kokiem iepazīšana, izprašana. 

Uzdevumi: 

 Pilnveidot lasīšanas prasmi, rosinot interesi par latviešu tautasdziesmām. 

 Bagātināt vārdu krājumu. 

 Attīstīt radošo domāšanu un iztēli. 
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Sociālo zinību skolotāja INESE SVENCE  

Tēma – “Mežā” 

Radošais darbs – loto.  

Mērķis – izpratnes veidošana par meža daudzveidību. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt zināšanas par meža dzīvniekiem un kokiem.  

 Rosināt interesi par dabu un tajā notiekošajiem procesiem. 

 Sekmēt uzmanības un koncentrēšanās spēju attīstību. 

    
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs INTS MIĶELSONS 

Tēma – “Koku sugas kokapstrādē” 

Radošais darbs – interaktīvs mācību materiāls.  

Mērķis – dažādu koku sugu iepazīšana, izmantošana kokapstrādē.  

Uzdevumi: 

 Veidot izpratni par dažādām koku sugām, to īpašībām. 

 Attīstīt prasmi atpazīt koku sugas. 

 Veicināt grupas saliedēšanos, izmantojot spēles elementus. 
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Mājturības un tehnoloģiju skolotāja SANDRA RIEKSTIŅA 

Tēma – “Trauki no priežu mizām” 

Radošais darbs – floristikas pulciņa nodarbība.  

Mērķis – attīstīt skolēnu radošo darbību, izgatavojot traukus no dabas materiāliem. 

Uzdevumi: 

 Apgūt prasmes trauku izgatavošanā no priežu mizām.  

 Attīstīt radošo domāšanu. 

 Veidot priekšstatus par skaisto un gaumīgo. 

 

     

 

Sporta skolotājs GUNTIS ATRASTS 

Tēma – “Meža olimpiāde” 

Radošais darbs – sporta pēcpusdiena.  

Mērķis – veicināt skolēnu fizisko un garīgo attīstību aktīvā darbībā. 

Uzdevumi: 

 Veidot prasmi iesaistīties fiziskās aktivitātēs, ievērojot nosacījumus.  

 Attīstīt līdzsvara un koordinācijas spējas.  

 Attīstīt sadarbības prasmes, veicināt pozitīvas emocijas.  

 

        


