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Veidojam interaktīvus mācību materiālus  

 

Mūsdienīgā izglītības iestādē informāciju tehnoloģijas ir viens no līdzekļiem, kas 

motivē skolēnus apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Tomēr tehnoloģijas pašas par sevi attīstību 

nerada. Izaugsme ir iespējama tikai tad, ja tās izmantojam atbilstoši. Informāciju tehnoloģijas 

un to piedāvātas iespējas, ļauj organizēt efektīvākas un kvalitatīvākas mācību stundas un 

nodarbības, veidot uzdevumus atbilstoši skolēnu spējām, mācīšanās tempam, grūtības pakāpei 

vai izvirzītajiem uzdevumiem. 

2015. gada 10. jūnijā Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi 

pulcējās radošo darbu skatē par tēmu “Interaktīvi mācību materiāli”, kurā prezentēja un dalījās 

pieredzē – iepazīstināja ar saviem veidotajiem interaktīvajiem mācību materiāliem.  

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

noslēgumā, kopīgā balsojumā, izvēlējās labāko interaktīvo mācību materiālu autorus, kuri 

saņēma veicināšanas balvas. Par labāko atzina latviešu valodas un literatūras skolotājas Aijas 

Kārkliņas izstrādāto interaktīvo mācību materiālu “Darbības vārds”, kurš palīdzēs bērniem 

nostiprināt zināšanas latviešu valodā. Otro vietu saņēma skolotājas Svetlanas Gžibovskas 

sagatavotais interaktīvais materiāls “Vidzeme”. Sākumskolas skolotājas Anetes Lasmanes 

interaktīvais mācību materiāls matemātikā “Aktīvā matemātika” ieguva trešo vietu.  

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un inovatīvu mācīšanas un mācīšanās procesu, pedagogi, 

strādājot ar bērniem, meklē idejas un tās realizē savā ikdienas darbā. Radošo darbu skate bija 

iespēja dalīties pieredzē, smelties idejas un ar savu veikumu iepazīstināt kolēģus. 

Paldies visiem pedagogiem par interesantajām idejām, radošumu un piedalīšanos! 
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Sporta skolotājs Atrasts Guntis  

Tēma – “Atpazīsti sporta spēli!”  

Mērķis – zināšanu nostiprināšana par sporta spēlēm. 

Uzdevumi: 

 Veidot prasmi diferencēt dažādus sporta spēļu veidus. 

 Sekmēt koncentrēšanās un uzmanības spēju attīstību.  

 

     

 

 

Psihologs Elita Feodorova  

Tēma – “Emociju veidi un to atpazīšana”  

Mērķis – emociju apzināšana un atpazīšana. 

Uzdevumi: 

 Attīstīt skolēnos izpratni par emociju veidiem. 

 Sekmēt izpratni par emociju nozīmi savstarpējā komunikācijā. 

 Veidot skolēnos prasmi kontrolēt savas emocijas. 
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Informātikas skolotāja Līga Kraukle 

Tēma – “Interneta atbildīga izmantošana”  

Mērķis – izpratnes veidošana par tiesībām, atbildību, pienākumiem reālajā dzīvē un interneta 

vidē. 

Uzdevumi: 

 Veicināt izpratni par apdraudējumiem internetā. 

 Audzināt atbildību par savu rīcību, tās sekām. 

 Veidot iecietīgu attieksmi vienam pret otru, kā arī pret tiem, kam ir atšķirīgs viedoklis. 

 

 

 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Anna Vingrovska 

Tēma – “Interaktīvi mācību materiāli vārdšķiru apguvei”  

Mērķis – zināšanu nostiprināšana par vārdšķirām. 

Uzdevumi: 

 Apgūt īpašības vārdu un lietvārdu locīšanu. 

 Paplašināt vārdu krājumu latviešu valodā. 

 Veidot sadarbības prasmes. 

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja Iluta Atraste 

Tēma – “Saliec puzli!” 

Mērķis – Nostiprināt prasmi salikt puzli interaktīvā vidē. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt prasmes orientēties plaknē. 

 Veidot prasmi saskaņot rokas un acs darbības, rīkoties ar datorpeli. 

 Attīstīt uzmanības un koncentrēšanās spējas.  

 

 

 

 

Ģeogrāfijas un angļu valodas skolotāja Maruta Urga 

Tēma – Interaktīvā darba lapa “Pārbaudi sevi!” 

Mērķis – zināšanu nostiprināšana ģeogrāfijas un angļu valodas stundās. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt iepriekš apgūtās zināšanas ģeogrāfijā un angļu valodā. 

 Veicināt sadarbības prasmes. 

 Attīstīt intelektuālās spējas. 
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Dabas zinību skolotāja Gunta Grieķere 

Tēma – “Savvaļas dzīvnieki” 

Mērķis – zināšanu nostiprināšana par savvaļas dzīvnieku dzīves apstākļiem. 

Uzdevumi: 

 Pilnveidot izpratni par dabas norisēm. 

 Veicināt izpratni par savvaļas dzīvnieku dzīves apstākļiem. 

 Audzināt skolēnos saudzīgu attieksmi pret dabu. 

 

 

 

 

Internāta skolotāja Svetlana Gžibovska 

Tēma – “Vidzeme” 

Mērķis – veicināt interesi par Latvijas novadiem. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt zināšanas par Latvijas novadu – Vidzemi. 

 Rosināt interesi par Vidzemes skaistākajām vietām. 

 Attīstīt uzmanības spējas. 
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Internāta skolotāja Santa Bormane 

Tēma – “Personīgā higiēna” 

Mērķis – cilvēka personīgās higiēnas prasmju pilnveidošana.  

Uzdevumi: 

 Sekmēt izpratni par higiēnas nozīmi. 

 Attīstīt un pilnveidot bērnu zināšanas par personīgo higiēnu. 

 Attīstīt personīgās higiēnas iemaņas. 

 

 

 

 

Logopēds Lūcija Kudiņa 

Tēma – “Prasmīgais skaņu diriģents” 

Mērķis – fonemātiskās dzirdes attīstīšana. 

Uzdevumi: 

 Vingrināt saklausīt skaņu zilbēs, vārdos. 

 Aktivizēt redzes uzmanību, trenēt atmiņu, sekmēt domāšanu. 

 Sekmēt mērķtiecīgu darbošanos. 
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Mājturības un tehnoloģiju skolotājs Aivars Ļaksa 

Tēma – “Tehniskās grafikas apguve” 

Mērķis – zināšanu veidošana par tehniskās grafikas elementiem. 

Uzdevumi: 

 Iepazīstināt ar priekšmeta grafisko attēlu īpatnībām. 

 Mācīt darboties ar dažādiem tehniskās grafikas elementiem. 

 Mācīt izveidot priekšmeta vizuālu attēlu. 

 

 

 

 

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs Ints Miķelsons 

Tēma – “Pusdienu galda klāšana” 

Mērķis – skolēnu zināšanu izvērtēšana, izmantojot interaktīvo galdu. 

Uzdevumi: 

 Veicināt izpratni par galda klāšanas piederumiem.  

 Attīstīt atmiņu, koncentrēšanās spējas, uzmanību. 

 Palielināt skolēnu interesi par mācību procesu. 
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Pirmsskolas izglītības skolotāja Ligita Muižniece 

Tēma – “Mācīsimies kopā!” 

Mērķis – matemātisko priekšstatu nostiprināšana. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt zināšanas par skaitļiem. 

 Veicināt novērošanas prasmes, mācīties salīdzināt. 

 Attīstīt kustību koordināciju un motoriku. 

 

 

 

 

Vizuālās mākslas skolotāja Līga Riekstiņa 

Tēma – “Interjera projekts” 

Mērķis – izstrādāt maketu vienai no skolas telpām. 

Uzdevumi: 

 Iepazīstināt ar interjera specifiku, interjera funkcionālajām un estētiskajām vērtībām. 

 Izstrādāt skices pēc plāna kādai no skolas telpām. 
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Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Sandra Riekstiņa 

Tēma – “Dārzeņi” 

Mērķis – nostiprināt zināšanas par dārzeņiem. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt zināšanas par uzturā lietojamiem dārzeņiem. 

 Veidot izpratni par veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē. 

 

    

 

 

Kristīgās mācības skolotāja Jolanta Rotkāja 

Tēma – “Dieva radītās lietas” 

Mērķis – veidot priekšstatu par Dieva radītajām lietām. 

Uzdevumi: 

 Noskaidrot kādas lietas ir radījis Dievs, kādas veidojis cilvēks. 

 Rosināt skolēnus rūpēties par Dieva radītām lietām. 

 Attīstīt prasmi atšķirt Dieva radītās lietas no cilvēka veidotajām lietām. 
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Dabas zinību skolotāja Inese Svence 

Tēma – “Dzīvnieki” 

Mērķis – zināšana nostiprināšanas par dzīvniekiem un to daudzveidību. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt zināšanas par dzīvniekiem un to daudzveidību. 

 Rosināt interesi par dabu un tajā notiekošajiem procesiem. 

 Attīstīt uzmanību un koncentrēšanās spējas. 

 

 

 

 

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Mudīte Šutka 

Tēma – “Veselīgs uzturs” 

Mērķis – pilnveidot skolēnu zināšanas par veselīga uzturu. 

Uzdevumi: 

 Iepazīstināt skolēnus ar veselīga un neveselīga uztura produktiem. 

 Nostiprināt zināšanas par pilnvērtīgu un veselīgu uzturu. 

 Mācīt izvēlēties veselīgu un drošu uzturu ikdienā. 
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Internāta skolotāja Dace Ūdre 

Tēma – “Veselīgs uzturs” 

Mērķis – attīstīt izpratni par veselīgu dzīvesveidu un uzturu. 

Uzdevumi: 

 Veidot izpratni par veselīga uztura nepieciešamību.  

 Iepazīstināt skolēnus ar veselīgiem pārtikas produktiem. 

 Pilnveidot prasmes darbā ar interaktīvo tāfeli. 

 

 

 

 

Angļu valodas skolotāja Irēna Janpaule 

Tēma – “Krātuve – interaktīvi materiāli” 

Mērķis – interaktīvu materiālu apkopošana. 

Uzdevumi: 

 Interneta vietnēs pieejamo materiālu apkopošana.  

 Izveidot interaktīvo materiālu adrešu sarakstu par dažādām tēmām. 
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Latviešu valodas skolotāja Vija Kalniņa 

Tēma – “No burta līdz vārdam” 

Mērķis – pilnveidot prasmi veidot vārdus, izmantojot dotos burtus. 

Uzdevumi: 

 Bagātināt vārdu krājumu, pilnveidot lasīšanas iemaņas. 

 Aktivizēt skaņu analīzes un sintēzes iemaņas. 

 Attīstīt uzmanību un redzes uztveri. 

 Audzināt draudzību un izpalīdzību. 

 

 

 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Kārkliņa 

Tēma – “Darbības vārds” 

Mērķis – zināšanu nostiprināšana par darbības vārdu. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt prasmi izdalīt tekstā darbības vārdus, noteikt to jautājumus. 

 Pilnveidot prasmi pārveidot darbības vārdus pagātnē, tagadnē, nākotnē. 

 Attīstīt klausīšanās prasmi. 

 

.   
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Sākumskolas skolotāja Anete Lasmane 

Tēma – “Aktīvā matemātika” 

Mērķis – zināšanu matemātikā nostiprināšana. 

Uzdevumi: 

 Nostiprināt zināšanas matemātikā. 

 Attīstīt koncentrēšanās spējas. 

 Sekmēt sadarbības prasmes. 

 

 

 

 

Sociālo zinību skolotāja Daina Logina 

Tēma – “Pārbaudes darbs sociālajās zinībās” 

Mērķis – skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu izvērtēšana par tematu “Veselīgs dzīvesveids”. 

Uzdevumi: 

 Veicināt izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmi cilvēka dzīvē. 

 Attīstīt atmiņu, koncentrēt uzmanību, attīstīt paškontroli. 

 Sekmēt skolēnu interesi par mācību procesu, izmantojot interaktīvās darba formas. 

 

 

 


