


      Pēc projektā iesaistīto  Rēzeknes novada pašvaldības  iestāžu 

pedagogu un koordinēšanas grupas domām, projekta  „Dzirkstele- Solis 

uz virsotni“ (“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“) 

virsuzdevums ir paaugstināt izglītības procesa kvalitāti un efektivitāti, 

uzlabojot radošumu un inovatīvu domāšanu, kā arī  sniegt praktisku 

palīdzību pedagogiem darbā ar talantīgajiem bērniem.  Kopīgi esam 

nonākuši pie secinājuma, ka  "apdāvināti un talantīgi" ir skolēni, kuriem 

ir dotības, kuras izpaužas kā  izpaužas spējas vienā vai vairākās no šīm 

sfērām: 
- vispārējas intelektuālas spējas vai talants 
- specifiskas akadēmiskas spējas vai talants 
- spējas vizuālajā, skatuves mākslā, mūzikā un sportā 
- līdera, oratora  spējas 
- radošas un efektīvas domāšanas spējas 
- specifiskas spējas empātijā, izpratnē un sarunās 
      Rēzeknes novadā projekta ietvaros tika realizēta virkne aktivitāšu:  

notikuši semināri skolotājiem un vecākiem, noorganizēta vasaras skola- 
nometne bērniem, partnerskolās ir noritējis intensīvs pašizglītošanās 

process, kura laikā pedagogi meklēja  informāciju un idejas kā identificēt 

talantīgus bērnus, kā ar tiem strādāt. Praksē skolotāji iedzīvina jaunus 

darba paņēmienus un mācās attīstīt dotības,  meklēt un rosināt ikviena 
skolēna talantu.  

     Lai visiem interesentiem būtu pieejami materiāli, kuri izstrādāti 

projekta laikā, nolēmām veidot šo e- brošūru, kurā apkopota daļa no 
lektoru izmantotā materiāla un pedagogu, kā arī topošo pedagogu( RA 

studenti) iesūtītie aktivitāšu apraksti un citi materiāli. Jāatzīmē, ka lasītājs 

šeit neatradīs gatavas „ receptes” kā strādāt ar apdāvinātajiem bērniem, jo 

katrs bērns ir atšķirīgs, katrs bērns ir unikāls un tikai ar individuālu pieeju 

ir iespējams sniegt maksimālu atbalstu. 

 

E. Opincāne, projekta asistente 
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 „Darbs ar apdāvinātiem un talantīgiem 
skolēniem" 

                                                                                          Dr.paed., asoc.profesore Ilze Miķelsone (LiepU) 

Apdāvinātības sfēru raksturojums 

Personības attīstības tipi 
A. Harmoniskais: Skolēna augstie, objektīvi nozīmīgie sasniegumi 

konkrētā jomā organiski apvienojas ar augstu intelekta un personības 
attīstības līmeni. 

B. Disharmoniskais: Skolēni atšķiras ar ļoti augstu atsevišķu spēju un 
sasniegumu līmeni. Viņiem piemīt dažādu psihes īpašību attīstības 
nevienmērība un adaptācijas problēmas. "īpaši" apdāvinātajiem (IQ no 
150 līdz 180) ir vērojami neiroloģiski traucējumi, izteikta akcentuācija, 
pārmērīga dominēšana, negatīvisms. Šiem skolēniem pastiprinās 
emocionālā dissinhronija un saskarsmes problēmas. 

Apdāvinātības "sastāvdaļas": 
• intelektuālās spējas, kas ir augstākas par vidējo, tai skaitā vispārīgās 

(verbālās, telpiskās, abstrakti loģiskās utt.) un speciālās spējas (kā 
potenciālās iespējas apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas konkrētajās 
jomās - matemātikā, fizikā, baletā utt.); 

• kreativitāte (domāšanas oriģinalitāte un labilitāte, atvērtība visam jaunajam, 
gatavība riskam utt.); 

• augsta motivācija (pietiekošs interešu, uzstājības, pacietības līmenis  
(Renzulli & Reiss 1984; Renzulli, 1986). 

Intelektuālās apdāvinātības dažādības: 
• Personas, kuriem IQ>135 un īpaši attīstītas vispārējās intelektuālās spējas - 

"attapīgie"; 
• Personas ar izciliem rezultātiem akadēmiskās izglītības procesā - "izcilie"; 
• Personas ar augstām radošām spējām - "kreatīvie"; 
• Personas ar milzīgu arsenālu specifisku zināšanu - "kompetentie"; 
• Personas ar ekstraordināriem intelektuālajiem panākumiem nozīmīgās un 

vispāratzītās jomās - "talantīgie"; 
• Personas ar ekstraordinārām intelektuālajām iespējām, kas saistītas ar 

analīzi, vērtējumu un cilvēku ikdienas notikumu zināmu pareģojumu 
-"ar dzīves gudrību" (Kholodnaya, 1997). 

 

 



 

Apdāvinātības sfēru īss apraksts 

"

Apdāvinātības 
sfēra 

Apdāvinātības raksturojums 

Izziņa. 

Intelektuālā sfēra 

Ziņkārība, neiecietība pret izziņas darbības ierobežošanu. Paaugstināta 
bioķīmiskā un elektriskā galvas smadzeņu aktivitāte jeb informācijas 
bads. Cēloņu seku sakarības un secinājumi ir spilgti izteiktas. Aizrautīgi 
alternatīvo modeļu un sistēmu veidotāji, tas liecina par izteiktu intuīciju. 
Tiem ir laba atmiņa, kas balstās uz attīstītu runu, plašu vārdu krājumu, un 
abstrakto domāšanu. Tiem ir spējas sistematizēt un klasificēt informāciju 
un pieredzi, prasme lietot zināšanas darbībā. Kolekcionēšana. Spēja 
uztvert sakarus starp priekšmetiem un parādībām. Spēj ilgi koncentrēties 
un ir dotības matemātikā, kā arī piemīt neatlaidība. Bieži uzsāk saviem 
spēkiem neatbilstošus darbus. 

Akadēmisko 

sasniegumu 

sfēra 

Lasīšana un rakstīšana: bērns mīl lasīt, noturīga uzmanība, saprot un 
atceras lasīto, spēj ilgi atmiņa noturēt simbolus, burtus, vārdus. 
Matemātika: bērnam ir liela interese par saskaitīšanu un atņemšanu, 
mērīšanu un priekšmetu sakārtošanu, neatbilstoši savam vecumam spēj 
saprast matemātiskās attiecības, viegli iegaumē matemātiskos simbolus, 
izmanto matemātikas zināšanas sadzīvē. Izteiktas klasifikācijas spējas, 
ātri iegaumē abstraktus jēdzienus. 

Mākslinieciskās 

darbības sfēra 

Liela interese par vizuālo informāciju, iegaumē redzētā sīkas detaļas, 
daudz laika pavada zīmējot vai veidojot, nopietni izturas pret savu 
nodarbi un gūst no tās gandarījumu, meistarīgi izmanto mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļus, oriģinālu mākslinieciskās izteiksmes veidu, 
meistarīgi veido gleznas kompozīciju, krāsu saskaņojumu, konstrukciju. 
Darbi oriģināli ar izteiktu individualitāti. Mūzikā: interese par mūzikas 
nodarbībām, jūtīgi reaģē uz mūzikas raksturu, noskaņojumu, viegli 
atkārto ritmu, atpazīst zināmas melodijas, labprāt dzied līdzi. 

Kustību sfēra Bērns izrāda izteiktu interesi par darbību, kurai nepieciešama sīkā un 
precīzā motorika, piemīt redzes motorā koordinācija, mīl kustības, piemīt 
plašs darbību diapazons, spēj lieliski noturēt līdzsvaru, pārvalda ķermeni 
manevrējot, vecumam neatbilstošs spēks, attīstītas pamatprasmes 
(soļošana, skriešana, mešana, ķeršana. Augsts enerģētiskais līmenis - 
maz guļ. Apdāvinātiem bērniem (8 gadu vecumā) bieži rodas grūtības 
fokusēt redzi no tuvuma uz tālumu. (No sola uz tāfeli.) 

Kreativitāte Bērns ir izteikti zinātkārs, spēj gremdēties savā nodarbē, demonstrē 
augstu enerģētisku līmeni (augsta dažādu darbību veikšanas 
lietderīgumu, bieži dara visu kā pats to saprot, neatkarīgs un 
konformistisks, izdomas bagāts spēlēs, materiālu izvēlē, tam ir daudz un 
dažādi spriedumi par konkrētu situāciju, spēj dažādi pieiet problēmu 
risināšanai, oriģinālas idejas vai oriģināli risinājumi, ir tieksme uz 
pabeigtību un precizitāti . 

Saskarsme un 

līderība 

Viņu aicina spēlēties, svešu cilvēku klātbūtnē saglabā pārliecinātību, ir 
tendence vadīt rotaļas, viegli kontaktējas ar citiem bērniem un 
pieaugušajiem, ģenerē idejas un uzdevumu risinājumus, iniciators, 
atbildība, kura ir lielāka nekā to ir iespējams prasīt, citi bērni bieži lūdz 
viņam padomu un palīdzību. 
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APDĀVINĀTĪBAS KRITĒRIJI UN RĀDĪTĀJI  

Kritēriji Indikatori 

1.Mācību potenciāls 1.1. Neparasti bagāts vārdu krājums 

1.2. Izmanto lielu informācijas daudzumu, brīvi spriež par dažādām tēmām 

1.3. Ātri apgūst un atsauc atmiņā faktus 

1.4. Viegli izprot cēloņsakarības, uzdod daudz provokatīvu jautājumu 

1.5. Saskata līdzības un atšķirības, formulē vispārinājumus un pamatprincipus 

1.6. Ir vērīgs, " redz" vairāk un "gūst" vairāk 

1.7. Daudz lasa patstāvīgi, iedziļinoties konkrētajā sfērā 

1.8. Izpilda sarežģītus uzdevumus loģiski pamatojot risinājumus 

2. Motivācija 2.1. Neatlaidīgs un aizrautīgs viņam interesējošās tēmās 

2.2. Ātri kļūst izklaidīgs vienmuļu uzdevumu izpildes laikā 

2.3. Interesējošo uzdevumu izpildes laikā nav nepieciešama ārēja motivācija 

2.4. Ir paškritisks, tiecas uz pilnību 

2.5. Strādā patstāvīgi, ir nepieciešama minimāla skolotāja konsultācija 

2.6. Interesējas par tēmām, kas neatbilst viņa vecumam 

2.7. Ir pašpārliecināts, spītīgi turoties pie saviem uzskatiem 

2.8. Uzstājīgs savu lēmumu aizstāvēšanā, aizraujot citus 

2.9. Nav vienaldzīgs pret pareizo, nepareizo, labo un ļauno, izvērtē to. 

3. Radošums 3.1. Piedāvā daudzas idejas 

3.2. Piedāvā neparastus, oriģinālus risinājumus 

3.3. Ir bagāta iztēle un fantāzija 

3.4. Savu viedokli izsaka brīvi un pārliecinoši 

3.5. Piemīt hipotētiska domāšana 

3.6. Spilgta humora izjūta 

3.7. Emocionāli jūtīgs 

3.8. Izjūt skaisto, pamana estētisko 

3.9. Nepiemērojas citiem, nebaidās būt atšķirīgs 

3.10. Kritiku izsaka konstruktīvi, nepieņem autoritārus lēmumus 

4.Vadītāja potenciāls 4.1. Augsta atbildības izjūta 

4.2. Ir pašpaļāvīgs 

4.3. Ir līderis viņa izvēlētajās situācijās 

4.4. Ar viņu viegli sadarboties 

4.5. Prot labi izteikt savas domas, labi attīstītas runas spējas 

4.6. Elastīgs domāšanā un darbībā 

4.7. Ir sabiedrisks 

4.8. Dominē interesējošos pasākumos 

4.9. Aktīvi iesaistās dažādos pasākumos interesējošā jomā 

4.10. Ir labs iniciators un organizators 
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APDĀVINĀTO UN TALANTĪGO  BĒRNU MĀCĪŠANĀS ĪPATNĪBAS 

• Labi vērotāji un ātri ievēro nozīmīgās detaļas. 
• Daudz lasa paši, dodot priekšroku grāmatām un žurnāliem, kas paredzēti vecākiem bērniem, 
nekā viņi paši. 

• Gūst prieku no intelektuālām aktivitātēm. 

• Labi attīstītas abstrakcijas, konceptualizēšanas un sintēzes spējas. 

• Bez piepūles saskata cēloņu -seku likumsakarības. 

• Daudz jautā un meklē informāciju savām vajadzībām un interesēm. 

• Bieži ir skeptiski, kritiski, vērtējoši. Ātri pamana neatbilstības. 

• Plašs zināšanu krājums par dažādiem tematiem, ko ātri var atsaukt atmiņā. 
• Bez piepūles aptver pamatprincipus un bieži veido jēgpilnus vispārinājumus par notikumiem, 
cilvēkiem, objektiem. 
• Ātri uztver līdzības, atšķirības, anomālijas. 

• Bieži sāk darbu pie komplicēta materiāla to sadalot pa komponentiem un sistemātiski to 

analizējot. 

• Ātri iemācās lasīt, labāk izprot valodas nianses. Vairāk kā puse apdāvināto un talantīgo bērnu 

iemācās lasīt pirms sāk iet skolā. 

• Bieži uztver un interpretē neverbālās valodas norādes un izdara secinājumus, kamēr citiem ir 

nepieciešams to izteikt vārdos. 

• Mazāk pieņem lietas kā pašas par sevi saprotamas, meklējot atbildes uz "kā" un "kāpēc". 

• Tiek galā ar uzdevumiem labi organizētā, mērķtiecīgā un efektīvā veidā. 

• Izrāda iekšēju motivāciju mācīties, uzzināt, izpētīt un bieži ir uzstājīgi. 

(http://www.ri.net/gifted_talented/character.html) 
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TALANTĪGU UN APDĀVINĀTU SKOLĒNU RAKSTUROJUMS 

Apdāvinātu un talantīgu bērnu pazīmes: 
• agri attīstījusies valoda un plašs vārdu krājums, līdz ar to 
tiek novērota uzmanības koncentrācija, nepiepildāma 
ziņkāriba un teicama atmiņa. 
• daudz ātrāk nekā citi bērni iemācās staigāt un runāt; 
• ātri attīstās, agri sāk izmantot valodas komponentus, piemēram, saliktus 
teikumus; 
• atšķiras ar neparastu zinātkāri un uzdod daudz jautājumu; 
• labas novērošanas spējas; 
• viegli kontaktējas ar vecākiem bērniem un pieaugušajiem; 
• labi attīstīta humora izjūta; 
• agri izrāda spējas lasīt - nereti talantīgi bērni paši mācās lasīt; 
• interese par matemātiskām koncepcijām un darbībām; 
• spēj risināt abstraktas problēmas; 
• ir ar motivēti un ar augstām koncentrēšanās spējām; 
• ir emocionāli un spēj iejusties un just līdzi labāk nekā vienaudži. 
• izcilas spējas kādā jomā vai potenciālas iespējas sasniegt augstus 
rezultātus vienā vai vairākās jomās (intelektuālās spējas, specifiskās 
spējas mācīties, radošā vai produktīvā domāšana, tēlotājmākslas un 
izpildītājmākslas spējas, psihomotorās spējas); 
• emocionāli nelīdzsvaroti, agrīnā vecumā nepacietīgi un strauji. 

(http://www.ri.net/gifted_talented/character.html) 

Kreativitātes pazīmes: 
• interesējas par daudzām lietām; pastāvīgi uzdod jautājumus par itin visu; 
• piedāvā daudzas idejas un risinājumus problēmām un jautājumiem; 
bieži vien piedāvā neparastus, attapīgus risinājumus; 
• savu viedokli izsaka brīvi; domstarpību gadījumos dažkārt ir radikāls; ir 
neatlaidīgs; 
• bieži riskē, ir pārgalvīgi fantazētāji; 
• patīk iztēloties, spēlēties ar idejām, ieteikt dažādus uzlabojumus; 
• piemīt laba humora izjūta; 
• emocionāli jutīgi, 
• izjūt un pamana estētisko; 
• nepiemērojas citiem, ir individuālisti; 



• kritiku izsaka konstruktīvi, nevēlas pieņemt autoritārus 

paziņojumus. Motivācijas pazīmes: 
• aizraujas ar tēmām, problēmām; neatlaidīgi strādā, lai paveiktu iesākto līdz 
galam; 
• vienmuļi uzdevumi ātri sāk garlaikot; 
• nav nepieciešama ārēja motivācija, lai pabeigtu darbu, kas ir aizrāvis jau 
sākumā; 
• tiecas uz pilnību, ir paškritisks, bieži neapmierināts ar sava darba tempu vai 
rezultātu; 
• labprātāk strādā patstāvīgi, nepieciešami tikai nelieli skolotāja norādījumi; 
• interesējas par daudzām pieaugušo problēmām, 
• ir pašpārliecināti, spītīgi turas pie saviem uzskatiem; 
• patīk meklēt likumsakaribas, 
• apcer pareizo un nepareizo, labo un ļauno; bieži vien domā par 
notikumiem, cilvēkiem, izvērtē tos. 

  
Intelektuālo spēju raksturojums: 
• piemīt savai klasei vai vecumam neparasti liels vārdu krājums; 
terminus lieto ar izpratni, runas veidu raksturo izteiksmes bagātība un 
raitums; 
• ir liels informācijas krājums par dažādām tēmām; 
• ātri apgūst un atsauc atmiņā faktus; 
• ātri aptver cēloņsakarības, cenšas noskaidrot, kāpēc un kā viss 
notiek, uzdod provokatīvus jautājumus, vēlas saprast būtību; 
• ātri aptver pamatprincipus un spēj ātri izdarīt pareizus vispārinājumus, meklē 
līdzības un 
atšķiribas; 
• acīgs un attapīgs; 
• daudz lasa patstāvīgi, bieži dod priekšroku pieaugušajiem domātajām 
grāmatām; 
• cenšas izprast sarežģītu tēmu, sadalot to daļās; pats izdomā risinājumus, atrod 
loģiskas atbildes 
(J.Renzulli, 1986) 
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Intelektuāli apdāvināto bērnu adaptācijas problēmas: 

1. Nepatika pret skolu; 
2. Intereses par rotaļām; 
3. Iegrimšana filozofiskās pārdomās; 
4. Neatbilstība starp fizisko, intelektuālo un sociālo attīstību. (pēc amerikāņu pētnieces 

Hollingvortas uzskatiem) 

Tieši apdāvinātiem bērniem biežāk nekā pārējiem ir nopietnas problēmas, kas prasa īpašu uzmanību un 
attiecīgu palīdzību no psihologu un skolotāju puses. 

Ar pirmajām problēmām vecāki saskaras drīz pēc apdāvināta bērna dzimšanas. Viņa paaugstinātā 
aktivitāte vecākiem rada milzumu neērtību: problēmas ar miegu (šie bērni parasti guļ ievērojami mazāk 
par ikdienišķiem bērniem), ēdināšanu utt. Padarot viņu dzīvi diezgan sarežģītu. Pēc tam sākas grūtības, 
kas saistītas ar apdāvinātā mazuļa paaugstinātajām izziņas aktivitātēm. Citu problēmu vidū, kas satrauc 
apdāvināto bērnu vecākus, ir bezgalīgie jautājumi, ko uzdod šie bērni, kā arī grūtības, kas bērniem rodas 
skolas mācību sākuma posmā. 

Ērtie un neērtie bērni 
Starp apdāvinātajiem bērniem var izšķirt tā saucamos ērtos un neērtos. Ērtie bērni ir čakli, zinātkāri, 
akurāti -vienmēr kārtīgi izpilda mājas darbus, labi mācās, izrāda interesi par zināšanu apguvi un saņem 
gan labas atzīmes, gan skolotāju uzslavu. Viņi parāda spējas gandrīz visos mācību priekšmetos, un viņu 
skolas dzīve vecākiem nesagādā nekādas raizes. Par ko vajadzētu uztraukties? Katrs atceras skolas 
laikus, kad tie, kas cītīgi mācījās, nebija īpaši populāri klasesbiedru vidū un viņiem bija diezgan grūti 
iesaistīties skolas sabiedriskajā dzīvē. Tieši tāpēc vecākiem būtu ieteicams jau pavisam agri pievērst 
uzmanību tam, lai bērnam nerastos kompleksi šajā jomā. Vēlams būtu arī censties attīstīt īpašības, kas 
palīdz komunicēt ar vienaudžiem. Arī brīdī, kad jūtat - bērnam rodas mazvērtības sajūta un pasliktinās 
attiecības ar klasesbiedriem - nevajag kautrēties meklēt skolas psihologa vai sociālā pedagoga palīdzību. 
Bieži vien bērnam palīdz arī atrašanās sev līdzīgu vidū, tāpēc var meklēt dažādus speciālo interešu 
pulciņus. 
Ar neērtajiem bērniem - kā jau to izsaka nosaukums - ir daudz grūtāk. Šie bērni ir izpratuši sistēmas 
būtību un nākuši pie atziņas, ka var nemācīties un nodarboties ar lietām, kas viņiem patīk daudz vairāk - 
piemēram, ar dauzīšanos. Ierastais mehānisms ir šāds - bērns aiziet uz skolu un redz - tās zinības, kuras 
apgūst vienaudži, viņam jau sen vairs nav nekas jauns un viņš jau visu zina tāpat. Uzdevumus klasē bērns 
izpilda ātrāk par visiem citiem un viela, ko stāsta skolotāja, viņam šķiet smieklīgi vienkārša un 
garlaicīga. Roku celt un atbildēt uz skolotājas jautājumiem nav jēgas, jo viņa tik un tā vienmēr saka - es 
jau zinu, ka tu zini atbildi, ļausim arī citiem atbildēt. Tātad - bērnam skolā nav ko darīt. Un bezdarbība ir 
vislabākā augsne nedarbiem un tamlīdzīgām nodarbēm. Bieži ir gadījumi, kad nedz vecāki, nedz 
pedagogi nezina, ka zem šī skolnieka dauzonības un trakulībām slēpjas apdāvinātība. Diemžēl, ja tas 
netiek laikus pamanīts, bērna spējas var zust. Ja sākumā skolā mācītās zinības šķiet primitīvas, agri vai 
vēlu pienāks laiks, kad tās kļūs pārāk sarežģītas arī apdāvinātam bērnam, ja tas nekad nav pievērsis 
uzmanību pamatzināšanām. 
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Tātad, galvenā neērtā bērna problēma ir nodarbinātības trūkums. Noteikti vajadzētu apsvērt iespēju 
konsultēties ar klases audzinātāju, arī ar citiem skolotājiem par bērna skolas dzīvi. Iespējams, pedagogu 
izpratne par skolnieka spējām palīdzēs viņiem tikt galā ar draiskuli, piemēram, stundu laika uzdodot 
sarežģītākus uzdevums nekā vienaudžiem. 
Arī šādam bērnam ir ļoti svarīgi atrasties starp sev līdzīgiem, ir jāļauj vaļa viņa interesēm un pēc iespējas 
jāapgādā ar mācību materiāliem un vietu, kur apgūt zinības. Neērtajiem bērniem raksturīga daudz dziļāka 
sabiedrības uzbūves un dzīves izpratne nekā jūs varat iedomāties - viņiem ir zināšanas tādās jomās, par 
kurām vienaudži nemaz vēl nav sākuši interesēties. Nenovērtējiet viņu prasmes un zināšanas pārāk zemu! 

UDHS un apdāvinātība 
Daļai apdāvinātu bērnu uzvedības raksturojums bieži vien var būt visai līdzīgs kritērijiem, pēc kuriem 
diagnosticē UDHS, un pieaugušie ar savu attieksmi var gan attīstīt bērna potenciālu, pieņemot viņa 
savdabību un mācot viņam ar to sadzīvot, gan to nomākt, "lauzt", piespiest bērnu pielāgoties tik lielā 
mērā, ka tas apdraud viņa identitātes izjūtu, un rezultātā radīt potenciālu neirotiķi. Problēmu padziļina tas, 
ka radošais potenciāls bērnā var nebūt skaidri redzams, jo tas vēl nav izteikti virzīts uz konkrētu realizācij 
as jomu. 
Tā, piemēram, K. Dombrovskis savā pozitīvās dezintegrācijas teorijā norādījis, ka indivīdam var būt 
izteikta jūtība pret stimulāciju, paaugstināta psihiska kairināmība vienā no piecām jomām - intelektuālajā, 
psihomotorajā, iztēles, emocionālajā vai sensuālajā jomā. Cilvēkam, kam ir iedzimta tendence uz 
palielinātu jūtību un sevis izteikšanu vairākās no šīm jomām, piemīt augstāka attīstības līmeņa potenciāls. 
Par noteicošajām tiek uzskatītas iztēles, intelektuālā un emocionālā joma. Tomēr līdztekus pozitīvajām 
iezīmēm (t. i., lielākam attīstības potenciālam) šādai paaugstinātai kairināmībai ir arī negatīvās iezīmes, 
piemēram, pārmērīga aktivitāte, nemiers, nervozitāte, impulsivitāte psihomotorajā jomā. Paaugstinātu 
emocionālo kairināmību tikpat labi var dēvēt par emocionālu labilitāti, kas raksturo UDHS, un 
paaugstinātu psihomotoro kairināmību - par hiperaktivitāti. 
Hiperaktivitātes sakarā būtiskākais jautājums ir - kā to atšķirt no augstas pakāpes normālas aktivitātes. Kā 
atšķirt nemierīgumu, kas neļauj pabeigt iesākto, no nemierīguma, kas rezultātā cilvēkam ļauj būt 
produktīvam. 
Nespēja noturēt uzmanību, iesāktu darbu nepabeigšana, bieža darbības veidu maiņa - tie ir kritēriji, kas 
raksturo UDHS. Arī radošiem cilvēkiem bieži ir plašs interešu loks, viņiem patīk spēlēties ar idejām, 
reizēm zaudējot interesi par vienu un pievēršoties citai. Vispārzināms piemērs - Leonardo da Vinči. Kaut 
gan viņš ir pazīstams kā izcils gleznotājs, sava mūža laikā viņš ir radījis tikai 17 glezniecības darbus, no 
tiem daļu pat nepabeidzot. Viņa tendenci pamest iesākto nepabeigtu trāpīgi raksturo tālaika pāvesta 
izsauciens: "Šis cilvēks nekad neko nepabeigs! Viņš domā par beigām pirms sākuma." Taču vienlaikus 
labi zināms ir arī L. da Vinči visai plašais citu spēju un interešu loks. 
Apdāvinātam bērnam, kas tiek uzskatīts par neuzmanīgu, var būt vienkārši garlaicīgi. Ja bērns, 
piemēram, ir sācis lasīt un rakstīt 3-4 gadu vecumā, izlasījis desmitiem grāmatu, rakstījis pats savas 
pasakas un stāstus, brīvi rēķina vairāku simtu robežās, bet pirmajā klasē ir spiests lēnām un ar izteiktu 
uzmanību mācīties pazīt burtus un skaitīt viena desmita robežās, tad viņa neuzmanības problēmas 
risinājums kopīgiem spēkiem tomēr būtu jāmeklē pieaugušajiem. 
Būtiskākā atšķirība starp apdāvinātiem bērniem ar atbilstošiem uzvedības traucējumiem un bērniem ar 
UDHS ir uzvedības situatīvais raksturs un dažādība uzdevumu izpildē. Bērni ar UDHS parasti ir 
nepastāvīgi, ar nenoturīgu uzvedību, viņi ar piepūli veic praktiski jebkura veida uzdevumus jebkuros 
apstākļos, izņemot televīzijas un videofilmu skatīšanos un datorspēļu spēlēšanu. Apdāvināti bērni parasti 
labi izpilda uzdevumus, kas viņus interesē, un spēj ilgstoši un intensīvi noturēt uzmanību, ja interese 
saglabājas un apstākļi to veicina; viņu uzvedības traucējumiem, pat ja tie ir ļoti izteikti, ir vairāk 
epizodisks un situatīvs raksturs, un uzvedība vairāk ir vērsta uz noteiktu mērķu sasniegšanu. 
Ja apdāvinātu bērnu ar jebkuriem līdzekļiem mēģina padarīt "normālāku" un apkārtējiem pieņemamāku, 
tad jāatceras R. M. Rilkes teiktais: "Ja maniem dēmoniem būs mani jāatstāj, man bail, ka arī mani eņģeļi 
aizbēgs." 
Apdāvinātiem bērniem un pieaugušajiem ir īpaši liels risks tikt diagnosticētiem kā cilvēkiem ar 
uzmanības deficīta sindromu. 
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Lielākā daļa cilvēku, tai skaitā arī profesionālu mediķu, nesaprot, ka apdāvinātība bieži vien ir saistīta ar 
šādām uzvedības pazīmēm: 

• sliktām sekmēm 
• dusmām un neapmierinātību 
• paaugstinātu enerģiju, intensitāti, nemieru, impulsivitāti 
• individuālismu, nonkonformismu, stūrgalvību 
• neorganizētību, nekārtīgumu, sliktu rokrakstu 
• aizmāršību, biežu aizsapņošanos 
• emocionalitāti, garastāvokļa svārstībām 
• vienaldzību pret detaļām 

Daudziem cilvēkiem ir maldīgs priekšstats par apdāvinātiem bērniem un pieaugušajiem. "Apdāvinātam" 
cilvēkam esot jābūt paraugskolēnam, perfekti jāpārvalda pareizrakstības likumi, kā arī sociālās 
saskarsmes māka un galu galā jākļūst par neiroķirurgu vai ko tamlīdzīgu. Taču to var attiecināt uz 
DAŽIEM apdāvinātiem bērniem un pieaugušajiem. 
Daudzi citi garlaicīgajā skolas vidē vienkārši sāk slikti uzvesties vai ākstīties, un viņu aizvien pieaugošais 
niknums un neapmierinātība var novest pie opozicionāras uzvedības un sliktām sekmēm. Apdāvinātā 
bērna roka netiek līdzi viņa straujajai domāšanai, tāpēc viņam var būt slikts rokraksts, viņš var izlaist 
detaļas, būt neorganizēts un aizmāršīgs. Arī apdāvinātus pieaugušos ne vienmēr ir viegli identificēt. Tās 
var būt gan mājsaimnieces, gan skolotājas, gan amatnieki, turklāt viņi paši var nemaz neapzināties savu 
apdāvinātību. Daži pat uzskata sevi par stulbiem. Cilvēkiem, kam ir uzmanības deficīta sindroms, bieži ir 
"vizuāli/telpiskā" tipa domāšana, kas mulsina daudzus skolotājus un vecākus. Šiem bērniem var būt 
grūtības ar lasīšanu vai pareizrakstību, toties viņiem var būt izcilas abstraktās domāšanas spējas, un 
parastajās skolās viņiem ātri kļūst garlaicīgi. Apdāvināto aizstāvji uzsver, ka bērna uzvedības problēmās 
un sliktajās sekmēs vainojama tieši skolas vide, nevis pats bērns. Lielākā daļa skolotāju un psihiatru gan 
to nevēlas atzīt. Viņi uzskata, ka bērnam droši vien ir kāds smadzeņu defekts. 
Apdāvinātajiem bērniem ir jāsaņem izglītība, kas ir atbilstoša viņu vajadzībām. Ja viņiem tāda netiek 
nodrošināta, tad jārēķinās ar to, ka bērns skolā slikti uzvedīsies un būs izklaidīgs un neuzmanīgs, taču tā 
NAV viņa vaina! Dot bērnam zāles, lai viņš varētu paciest garlaicīgo skolu, ir absurdi. Ir jāsniedz bērnam 
citas iespējas, piemēram, mājmācība, alternatīvās skolas un pārcelšana uz augstāku klasi, izlaižot kārtējo. 

Apdāvināto bernu " neērtās" rakstura īpašības: 

* Uzvedība 

* Garlaikojas, pildot rutīnas uzdevunus, atsakās veikt vienmuļus mājasdarbus. 
* Neinteresējas par detaļām; iesniedz nekārtīgu darbu. 
* Nepiemērotā laikā joko vai stāsta kalambūrus. 
* Atsakās atzīt autoritāti, nepielāgojas, ir stūrgalvīgi. 
* Grūti piedabūt viņus pāriet uz citu tēmu. 
* Emocionāli jūtīgi - var būt pārspīlēta reakcija, ātri sadusmojas; ja nepaveicas, var sākt raudāt. 
* Vērojama tieksme dominēt pār citiem. 
* Bieži nepiekrīt citiem bērniem vai skolotājam attiecībā uz kādām idejām vai 
vērtībām. 
* Ir paškritiski, nepacietīgi neveiksmēs. 
* Kritiski pret citiem bērniem un skolotājiem. 

Apdāvināto bērnu galvenā problēma ir garlaikošanās. Tā bērnudārzā un skolā var viņus izolēt no 
pārējiem. Daži apdāvināti sākumskolas vecuma bērni jau pēc neilga laika atsakās iet uz skolu. Ja ar 
apdāvinātiem bērniem nekas netiek darīts, lai mazinātu viņu garlaikošanos un viņus vairāk noslogotu, tie 
var kļūt par tā dēvētajiem klusajiem ūdeņiem. Tie ir bērni, kuru sekmes neatbilst viņu spējām. 
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TALANTĪGO UN APDĀVINĀTO SKOLĒNU RADOŠĀS  
DOMĀŠANAS ĪPATNĪBAS 

 
Apdāvinātie un talantīgie skolēni ir(http://www.ri.net/gifted_talented/character.html): 
• Izcili domātāji, spējīgi radīt idejas, prognozēt sekas vai saskatīt saiknes ar citām 
iespējām. 
• Fleksibli domātāji, spējīgi izmantot dažādas alternatīvas un pieejas problēmu 
risināšanā. 
• Oriģināli domātāji, kas meklē jaunas, neparastas, netradicionālas asociācijas un to 
kombinācijas pieejamajā informācijas materiālā. 
• Spējīgi saskatīt saiknes starp šķietami nesaistītiem objektiem, idejām vai 
faktiem. 
• Rūpīgi domātāji, kas rada jaunas idejas, risinājuma soļus, atbildes vai citus papildinājumus 
pamatidejai, situācijai vai problēmai. 
• Piemīt vēlme gūt prieku no sarežģītības un gūt spēku risinot problēmas. 
• Labi domātāji, kas var bez piepūles veidot hipotēzes vai "kas tad, ja" jautājumiem. 
• Bieži apzinās savu impulsivitāti un neracionalitāti, un izrāda emocionālo 
sensitivitāti. 

• Īpaši zinātkāri par objektiem, idejām, situācijām vai notikumiem. 
• Fantazētāji un spēj iztēloties. 
 
• Bieži ar aizrautību apstrīd citu apgalvojumus. 
• Sensitīvi pret skaisto un viņus pievelk estētiskās vērtības 
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1. Izcilas intelekta spējas 

•IQ>135-40 

2. Augsti mācību sasniegumi 

•“Izcilie” skolēni 

3. Augsti attīstītas radošās spējas 

•Radīto ideju daudzums un oriģinalitāte 



Augstas intelekta spējas 

Sasniegumi kādā jomā/mācību 
priekšmetā 

Radošums 

Augstas 
problēmrisināšanas/kritiskās 

domāšanas spējas 

Apdāvinātība 



Apdāvinātiem/talantīgiem bērniem piemīt netrenētas un 
spontānas dabiski piemītošas spējas vismaz vienā jomā, kas 
pārsniedz spējas, kas parasti piemīt tā paša vecuma 
bērniem.  

Apdāvinātība var izpausties dažādos veidos un līmeņos. Tā 
var būt apvienota ar citām īpašām izpausmēm/vajadzībām:  

- mācīšanās grūtības; 

- sociāli-ekonomiskas grūtības; 

- u.c.  



Apdāvinātie bērni un jaunieši: parāda izcilu 
sniegumu vai potenciālu ievērojamiem, izciliem 
sasniegumiem salīdzinājumā ar citiem sava 
vecuma, pieredzes vai vides bērniem. 

• Sasniegumi radošās vai mākslinieciskās darbības jomās 

• Neparasta līderības spēja 

• Izcilība noteiktās mācību jomās 

• Subjektīvi vai objektīvi jaunas idejas 

• Nestandarta pieejas problēmu risināšanā 

• Atvērtība pret jauno. 



¨ Apdāvinātība ietver ne tikai augstu intelekta 
koeficientu (IQ)  

¨ Personības komponenti  

¨ Nozīmīga ir vide – vai apdāvinātība īstenosies 
reālos sasniegumos. 



¨ Rietumvalstīs, īpaši ASV, raksturīga 
apdāvināto skolēnu noteikšana ar 
standartizētiem intelekta testiem 

¨ Maksimāli augstus rezultātus intelekta testos 
saņem apmēram 2% skolēnu un viņus raksturo 
kā intelektuāli apdāvinātus 

IEBILDUMI: standartizētie intelekta testi 
lielākoties mēra vienu specifisku intelekta jomu 
– konverģentās domāšanas spējas.  

 



L. Termana pētījums (1922.-1970.g.) 

¨ 1500 bērni, kuru IQ>140 

¨ 40 gadi pēc pirmā pētījuma: 

- 60% ieguvuši augstāko izglītību 

- 14% vīr.un 4% sieviešu ieguvuši zinātniskos 
grādus 

- 15% nebija guvuši sasniegumus, kādi tie ir ASV 
sabiedrības standartos 

 

- Neviens no viņiem nebija guvis izcilus radošus 
panākumus 



¨ Ļoti attīstītu intelekta spēju gadījumā, 
iespējams, nav iespējams pielietot parastos 
mērinstrumentus (intelekta testus). Apdāvināto 
bērnu intelektuālās darbības procesi nav 
prognozējami. 

¨ Agrīni noteikts IQ nav augsti ticams rādītājs 
izcilām radošajām spējām. 

¨ Vai tradicionālā skolu sistēma ar tajā esošajām 
prasībām un kritērijiem ir spējīga atpazīt un 
attīstīt apdāvinātību? 



¨ Lielbritānijā īpašu uzmanību pievērš 
nesekmīgajiem un neuzvedīgajiem skolēniem, jo 
apdāvināto skaits šajās grupās varētu būt augstāks 
kā caurmērā. 

¨ Pēc P.Torensa pētījumu datiem, ap 30% no par 
nesekmību no skolas atskaitīto skolēnu ir 
apdāvināti bērni . 

¨ Zemi mācību sasniegumi nav indikators 
intelektuālai neapdāvinātībai.  

¨ Augstas sekmes nenorāda uz vispārēju 
intelektuālu apdāvinātību, bet t.s.akadēmisko 
apdāvinātību. 



¨ Gc – «kristāliskais» intelekts: iegūto zināšanu 
un prasmju kopums, ko bērns apgūst izglītības 
procesā un kas ir vispārpieņemtas konkrētajā 
kultūrā. Bērns šīs zināšanas apgūst kopš 
agrīnas bērnības. 

¨ Gf – «tekošais» intelekts: tas raksturo nervu 
sistēmas iespējas un tā galvenā funkcijā ir ātri 
un precīzi apstrādāt tekošo informāciju, atrast 
saites starp elementiem. Nav atkarīgs no 
kultūrvides.  

 



¨ Intelekts ir indivīda intelektuālās spējas, kas 
nodrošina problēmu risināšanas prasmi un 
radošu darbību. 

¨ Pastāv 7 (8) atsevišķi intelekta veidi.  

¨ Lai gan parasti cilvēkiem viens vai divi 
intelekta veidi ir dominējoši, ikviens var sev 
atbilstošā līmenī attīstīt visus intelekta veidus, 
ja vien viņu atbalsta un māca. 

 



¨ 15 – 20% bērnu ir apdāvināti/talantīgi vismaz 
vienā darbības jomā (ne pēc IQ rezultātiem) 

 



 

 

¨ Intelekta veidi savā starpā mijiedarbojas un 
veido kompleksu.  

¨ Piemēram, ja bērns piedalās bumbas spēlē, 
viņam nepieciešams: 

-ķermeņa – kustību intelekts  

-vizuāli telpiskais intelekts  

-valodnieciskais intelekts 

-saskarsmes intelekts. 



¨ Arī atsevišķa intelekta veida ietvaros cilvēku 
spējas atšķiras.  

¨ Piemēram, bērnam var būt lasīšanas grūtības, 
taču viņam var būt ļoti labas valodnieciskā 
intelekta spējas stāstīšanā.  

 

 



Loģiski matemātiskais intelekts  

· spēja izmantot abstraktus simbolus; 

· slēpto sakarību izpratne; 

· cēloņu un seku izpratne; 

· sarežģītu aprēķinu veikšana; 

· sistemātiskums, skaidrība, loģiskums; 

· spēja izdarīt zinātniski pamatotus 
secinājumus. 



Lingvistiskais (verbālais, valodas) intelekts 

 

· vārdu jēgas izpratne; 

· stāstīšanas spējas (mutiski, rakstiski); 

· spēja pārliecināt citus; 

· zemteksta izpratne; 

· vārdiskas informācijas iegaumēšana; 

· interese par literatūru. 



Telpiskais intelekts 

 · spēja iztēloties vizuālus tēlus; 

· precīza uztvere no dažādiem skatpunktiem; 

· telpisko attiecību izpratne; 

· grafiski attēlojumi; 

· orientēšanās telpā; 

· jutīgums pret krāsu un formu. 



¨ Kinētiskais (kustību) intelekts 

 
· sava ķermeņa "saprašana" un sajušana; 

· pantomīmas spējas; 

· kustību kontrole; 

· attīstīta kustību koordinācija; 

· prāta un ķermeņa saistība; 

· taustes, pieskares jutība. 



¨ Muzikālais intelekts 

 
· spēja iegaumēt melodiju, ritmu;

· mūzikas izpratne; 

· jutīgums pret skaņām; 

· melodijas/ritma sacerēšana; 

· toņa kvalitātes sajušana; 

· jutīgums pret cilvēka balsi. 



¨ Interpersonālais (saskarsmes) intelekts 

 
· verbālā un neverbālā komunikācija; 

· spēja iejusties otrā cilvēkā; 

· spēja ievērot otra cilvēka individualitāti; 

· sadarbība grupā; 

· jutīgums pret citu žestiem, mīmiku; 

· "cilvēku pazīšana". 



¨ Intrapersonālais (pašizpratnes) intelekts 

 
· savu izjūtu apzināšanās un izpausme; 

· koncentrācijas spējas; 
 
· savu iespēju un ierobežojumu apzināšanās;

· adekvāts paštēls; 

· sevis disciplinēšana; 

· patstāvība. 



http://www.youtube.com/watch?v=9Ygzf709C
mI&feature=related 



Intelekta spējas 

• Augstākas pav vidējo 

• Vispārējās (verbālās, telpiskās, skaitliskās u.c.,) un 
specifiskās (ķīmija, matemātika, mūzika u.c.) 

Kreativitāte 

• Domāšanas veiklība, elastība un oriģinalitāte 

• Atvērtība jaunajam, gatavība riskēt u.c. 

Augsta motivācija 

• Nozīmīga interese, entuziasms 

• Neatlaidība, pacietība, izturība, risinot problēmas 



¨ Kreativitāti mēdz uzskatīt par apdāvinātības 
sirdi. 

¨ Apdāvinātiem bērniem pārdzīvojumu 
intensitāte un jūtīgums rodas no izteiktas 
vajadzības radīt. 

 

 



 

 

¨ Atšķirīgi apdāvinātības līmeņi 

¨ Asinhrona attīstība 

¨ Izteikts jūtīgums 

¨ Specifiski domāšanas un mācīšanās 
veidi 

¨ Perfekcionisms, paškritiskums 



¨ Intelektuālā un verbālā attīstītba var apsteigt 
fizisko un emocionālo attīstību. 

¨ Asinhronitāte pieaug, jo izteiktākas ir spējas -> 
jo lielākas ir atšķirības starp dažādām attīstības 
jomām. 

¨ Apdāvinātā bērna unikalitāte prasa 
modifikācijas audzināšanas, mācīšanas veidos, 
lai bērns attīstītos optimāli. 



1. Intelektuālais 

Izteikta lasīšanas kāre, zinātkāre, jautājumu uzdošana, 
koncentrēšanās, problēmu risināšana, teorētiska, abstrakta 
domāšana 

2. Iztēles 

Fantāziju rotaļas, dzīva iztēle, atjautība, sapņošana «vaļā acīm», 
saasināta uztvere, metaforu izmantošana 

3. Emocionālais 

Rūpes par citiem, kautrīgums, trauksme, grūtības pielāgoties 
jaunai videi, jūtu intensitāte, paškritiskums, perfekcionisms. Dod 
priekšroku dažiem tuviem draugiem nevis daudziem paziņām. 



4. Psihomotorais 

Izteikts entuziasms, ātra runa, enerģiskums, 
impulsīvas darbības 

5. Sajūtu  

Izvairīšanās no pārstimulācijas, patika pret pieredzes 
sensorajiem aspektiem, zems sajūtu slieksnis 



¨ Audiāli-secīgais: 
Loģiska, secīga domāšana, dod priekšroku verbāliem 
paskaidrojumiem, apstrādā informāciju secīgi, 
izmanto valodu, lai iegaumētu, patīk strukturēti 
uzdevumi 

q Vizuāli-telpiskais 
Patīk redzēt kopainu, mācās, izejot no veseluma un 
tad izprotot detaļas, dod priekšroku vizuāliem 
paskaidrojumiem, izmanto tēlus, lai iegaumētu, ne 
vienmēr labi pilda standartizētus testus, domā 
abstrakti, veic vairākas darbības vienlaikus, intuitīvi 
producē idejas 



¨ Ja viņiem ir augstas spējas kādā jomā, tad visdrīzāk 
tās ir tikpat attīstītas arī pārējās jomās. 

 
¨ Apdāvinātie bērni var gūt panākumus bez īpašas 

palīdzības, jo viņi vienkārši jau ir ļoti talantīgi. 
 

¨ Viņi neapzinās, ka ir atšķirīgi, ja vien kāds uz to 
nenorāda. 

 
¨ Viņi vienmēr parādīs savas spējas skolā un centīsies 

tās izcelt. 
 
¨ Skolā parāda izcilas sekmes un motivāciju 



¨ Viņiem patīk būt par paraugu citiem bērniem. 

¨ Viņi īsteno savu potenciālu tikai tad, ja 
pieaugušie viņus uz to pamudina. 

¨ Viņu emocionālais briedums ir tādā pašā 
līmenī kā viņu intelektuālās spējas. 

¨ Viņi ir viegli audzināmi un ģimenēs viņu 
īpašās spējas vienmēr tiek novērtētas. 

¨ Viņi neatšķiras no citiem bērniem, jo visi bērni 
ir apdāvināti. 



¨ Bērnu garlaiko ierasti (tipiski) uzdevumi 

¨ Atsakās veikt mājas uzdevumus, kur 
nepieciešams vienkārši iegaumēt (‘iekalt’) 

¨ Grūtības panākt, lai viņš pievērstos citai tēmai 

¨ Kritiski attiecībā pret citiem, īpaši skolotājiem 

¨ Nepiekrīt citiem, tajā skaitā skolotājiem 

¨ Neorganizēts 

¨ Ja darbojas, tad šķietami haotiski, vienlaikus 
darot vairākus darbus 



VAIRĀKU KRITĒRIJU PRINCIPS! 

-intelekta un spēju testi 

-mācību sasniegumi 

-radošuma testi 

-vienaudžu novērtējums 

-pedagogu un vecāku novērtējums (novērtēšanas 
skalas), īpaši – motivācijas jomā 
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APDĀVINĀTĪBA PLAŠĀKĀ NOZĪMĒ 

Bet vai tad mans bērns nav apdāvināts!? 
 

¡ Parādoties alternatīvām intelekta teorijām, robeža starp apdāvinātu 
un neapdāvinātu bērnu vairs nav tik vienkārši novelkama.  
Piemērs: Pēteris, būdams «slikts skolēns» dēļ sliktajām sekmēm, 
pēc vidusskolas beigšanas pirmais nodibināja savu firmu un kļuva 
par veiksmīgu biznesmeni. Mamma: «Jūs taču teicāt, ka viņš nav 
nevienā jomā apdāvināts!??» 

 

Kāpēc apdāvināti bērni mēdz neizrādīt interesi par mācībām?  
¡ Iekšējas motivācijas trūkuma cēloņi:  
¡ Zināšanas tiek «bērtas konteinerī», nevis integrētas caur skolēna 

izpratni un pieredzi 
¡ Skolēns neredz, kā zināšanas var pielietot dzīvē 
¡ Akcents uz novērtējumu ar atzīmi, nevis uz iemācīto 
¡ Mācīšanas līmenis ir par augstu vai par zemu 
¡ Negatīva novērtēšana par skolēna centieniem veido negatīvu 

pastiprinājumu, no kura skolēni izvairās, mainot savu attieksmi 
(Mani neinteresē mācības)  

¡ Nav iespējas izmantot savas labākās spējas 
¡ Mācīšanās nav jēgpilna 

 

Skolēnu ar mācīšanās traucējumiem motivēšana: 
¡ Sniegt iespēju pielietot iemācīto kā instrumentus viņu domāšanā un 

problēmu risināšanā 
¡ Sniegt iespēju viņiem padalīties tajā, ko viņi ir iemācījušies 
¡ Izrādīt interesi drīzāk tajā, ko viņi ir iemācījušies, nekā par viņu 

atzīmēm 
¡ Nodrošināt viņus ar atbilstoša grūtības līmeņa uzdevumiem 
¡ Sniegt iespēju izmantot viņu vislabākās spējas 



¡ Ļaut mācīties viņa vēlamākajā veidā. 
¡ Atpazīt un izteikt atzinību par viņu daudzajām un dažādajām 

stiprajām pusēm 
¡ Piešķirt patiesu nozīmi un jēgu mācīšanās pieredzei 

 

Apdāvināto skolēnu identificēšanas veidi: 
¡ Dažādu spēju testi 
¡ Personības izpētes metodes 
¡ Citu skolotāju atsauksmes 
¡ Novērojums 

§ Jāpārzina dažādo spēju klasifikācija (piem., kāda modernā 
intelekta teorija) 

§ Jāizvēlas dažādas mācību metodes, kas sniedz iespēju 
skolēniem izpaust dažādas spējas 

§ Jāpadomā, kādā veidā motivēt skolēnus darbam  
▪ Integrēt šo uzdevumu kā pilnvērtīgu mācība 

priekšmeta sastāvdaļu 
▪ Izvēlēties tēmu vai problēmu, kas šajā vecumposmā 

būtu interesanta 
 

Apdāvināto skolēnu identificēšana: 

¡ Intelektuālās spējas ietver sevī verbālās, skaitļu, telpas, atmiņas, kā 

arī spriešanas spējas 

¡ Radoša domāšana ietver spēju atpazīt problēmas, elastīgu 

domāšanu, jaunu un oriģinālu ideju atrašana, kā arī spēja pielietot 

esošās lietas jaunos veidos. 

¡ Zinātniskās spējas ietver prasmes lietot skaitļus un algebriskos 

simbolus, aritmētisko spriešanu, interesi par dabas pasauli un spēju 

pielietot zinātnisko metodi.  

¡ Sociālās attiecības ir spēja palīdzēt grupai sasniegt tās mērķus un 

uzlabot cilvēku attiecības grupā. 

¡ Mehāniskās jeb amatnieciskās spējas ir atkarīgas no izveicības, 

telpiskās spējas un spējas uztvert vizuālo paternu, detaļas, līdzības 

un atšķirības 

¡ Mākslinieciskās spējas ir novērojamas cilvēkiem, kuri glezno, 

raksta, muzicē, dejo vai prot tēlot lomu 

Pēc De Hahn & Havighurst  



 

 

Pašnovērtēšanas jautājumi skolotājam, kurš strādā ar 
apdāvinātajiem bērniem 

¡ Kas ir manas stiprās puses? Kā tās ietekmē manu mācīšanu? 
¡ Kādas ir manu skolēnu stiprās puses?  
¡ Kādas ir manu skolēnu intereses?  
¡ Kādas metodes man pielietot, lai iegūtu iespēju izteikt atzinību pēc 

iespējas vairākiem skolēniem? 
¡ Kādas tēmas izvēlēties, lai skolēni būtu ieinteresēti? 
¡ Vai manas pielietotās metodes un mācību saturs piešķir mācīšanās 

jēgu?  
¡ Kā nodrošināt skolēnu pašmotivētu iedziļināšanos kādā tēmā vai 

aktivitātē, kas viņam padodas vislabāk? Kā nodrošināt aktivitātes 
pēctecību? 

¡ Kā sniegt interesantus un izaicinošus uzdevumus, kuros 
nepieciešams izmantot pēc iespējas vairāk no obligāti apgūstamā 
mācību satura?  

Dažas idejas, kas varētu palīdzēt skolotājam 
¡ Elastīga mācību priekšmetu orientēta skolēnu klasifikācija 
¡ Treniņu programmas konkrēta priekšmeta skolotājiem  
¡ Tīmekļa mājas lapas, kur pedagogi dalās ar veiksmīgi atrastajām 

un īstenotajām mācīšanas metodēm, kuras ieinteresē un sniedz 
iespēju izpausties skolēniem ar dažādām spējām 
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IESKATS RADOŠUMA TEORIJĀS 

Radošuma definīcija  
l Radošums ir sociāli atzīti sasniegumi, kuros atrodami jauni un nebijuši 

produkti(Barron & Harrington, 1981) 
l Radošums ir spējas, stratēģijas, procesi, kas ir svarīgi mūsu izdzīvošanai, 

elastīgai adaptācijai, improvizēšanai, dažādu pieeju izmēģināšanai, lai 
audzinātu bērnus, uzturētu draudzīgas attiecības, sakārtotu māju vai plānotu 
kādus svarīgus notikumus” (Richards, 2007). 

 

Radošums 4P pieejā 
¡ Personība (Personality) 
¡ Process (Process) 
¡ Vide (Press) 
¡ Produkts (Product) 

 

Radošas domāšanas novērtējums 

Domāšanas veidi: 

¡ Konverģenta jeb vienvizriena domāšana: 

§ Domāšana, kas atspoguļo vienu pareizu veidu, kā atrisināt kādu  problēmu. Šo 
domāšanas spēju lielā mērā novērtē intelekta tests.  

§ Piemēram, uz matemātisku izteiksmi 9+15, ir tikai viena pareiza atbilde =  24. 

¡ Diverģenta jeb sazarotā domāšana  

§ Domāšana, kas atspoguļo spēju domāt daudz un dažādos veidos,  kā atrisināt 
kādu problēmu.  



§ Piemēram, ko var izgatavot no tukšām stikla pudelēm?  

Testi: 

¡ Torensa Radošās Domāšanas Tests (Torrance)  

¡ Radošas domāšanas subjektīvā novērtēšana (Silvia et al.),  

¡ Tests Radošai Domāšanai (Urban & Jellen)  

Torensa Radošās Domāšanas Tests: 

¡ Tēlainā daļa  

§ 3 uzdevumi ar nepabeigtiem attēliem 

¡ Verbālā daļa 

§ 6 uzdevumi ar problēmsituāciju, uz kuru iespējams daudz un  dažādu 
atbilžu 

¡ Vērtēšana 

§ 5 pamatkritēriji un vairāki papildus kritēriji, kurus s ummējot, iegūst 
radošas domāšanas novērtējumu 

¡ Trūkumi 

Stimulmateriāla piemērs 
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BŪT PAR APDĀVINĀTU BĒRNU VECĀKIEM  

Apdāvinātība ietver sevī vairāk kā tikai augstu intelekta koeficientu (IQ) 

Ļoti svarīgi ir arī personības raksturojumi un interese darboties tajā jomā, kurā ir 
izteikti dotumi  

Nozīmīga ir vide – tā var veicināt vai bremzēt to, ka  bērna apdāvinātība 
īstenosies reālos sasniegumos 

 

Kas nepieciešams , lai bērna potenciāls īstenotos un attīstītos? 

¨ Psiholoģiskā brīvība 
Kā to sekmēt? 
- radot iespēju bērnam brīvi izteikt savas jūtas, domas, attieksmes.  
!!! Skolas vidē bailes no vienaudžu vērtējuma var nomākt bērna radošu 

pašizpausmi. 
¨ Psiholoģiskā drošība 

Kā to sekmēt? 
1) pilnībā atzīstot personas vērtību bez jebkādiem iepriekšējiem nosacījumiem un 

prasībām un ticot viņas iespējām;  
2) nevērtējot citus pēc pašu izveidotas vērtību sistēmas; 
3) empātija un otra pieņemšana, spēja iejusties otra domās, izjūtās, 

izpratnē.omās, izjūtās, 
 Radošumu veicinoša ģimenes vide: 

pētījumu rezultāti (  i (Дружинин, 1999)

¡ nav fiksētu lomu 

¡ vecāki ir iecietīgi pret kļūdām un neizdošanos 

¡ radošas uzvedības paraugs (vecāki – identifikācijas objekts)  



¡ bērns var atdarināt radošu uzvedību un reizē tiek bloķēta agresīva un 
destruktīva uzvedība  

¡ harmoniskas attiecības vecāku starpā un vecāku un bērnu starpā;  

¡ ģimenē ir kopīgas intelektuālās intereses 

¡ humora izjūta 

¡ vecāku gatavība pieņemt bērna personības neatkarību, nevis orientēties uz 

bērna sasniegumiem  

¡ morāli noturīga atmosfēra, optimisms  

¡ Nozīmīga loma atvēlēta muzicēšanai 

izpratnē. 
IETEIKUMI VECĀKIEM 

¡ Nodrošināt bērna dabisko vajadzību apmierināšanu 

¡ Dot iespēju bērnam izvēlēties, kā un ko darīt 

¡ Piešķirt lielu nozīmi un jēgu bērna nodarbēm 

¡ Sniegt iespēju bērnam nodarboties ar pēc iespējas dažādākām lietām, 

lai atklātos viņa stiprās puses 

¡ Sniegt pozitīvu pastiprinājumu, izrādot prieku par bērna 

visniecīgākajiem panākumiem  

¡ Izrādīt interesi par bērna piedzīvojumiem, atklājumiem un 

pārdzīvojumiem 

¡ Nedarīt bērna vietā 

¡ Nemācīt bērnam izdarīt pareizi to, ko viņš pats darot, varētu atklāt.  

¡ Nesalīdzināt ar citiem bērniem 

¡ Neveicināt pārlieku konkurenci 

¡ Nedot apbalvojumus par paveikto 

¡ Ja tiek uzstādīti kādi noteikumi, tad tos bērnam saprotamā veidā 

izskaidrot un ievērot pastāvīgi.  

¡ Noteikumiem jāizriet no vecāku vērtībām 



¡ Bērnam, izmantojot savas stiprās puses, ir jāizjūt prieks, 

pašpārliecinātība un iekšēja motivācija paveikt kaut ko jaunu.  

¡ Tādēļ sniedziet iespēju viņam šīs spējas izmantot aizvien augstākā un 

augstākā līmenī.  
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Radošas Domāšanas Subjektīvā Novērtēšanas Metode 

¡ Viens vai vairāki uzdevumi, kuros skolēniem lūdz uzrakstīt pēc iespējas oriģinālākus un 

radošākus veidus, kā izmantot kādu ikdienišķu priekšmetu. 

Vērtēšana 

¡ Vērtēšanu veic 3 eksperti, kuri ir pārliecinājušies, ka savstarpējie vērtējumi ir pietiekami 

saskaņoti. 

Radošas Domāšanas Subjektīvā Novērtēšanas Metode: Vērtēšanas norādījumi 

¡ Katrs eksperts sniedz vērtējumu no 1 līdz 5, ņemot vērā trīs vērtēšanas kategorijas: 

§ Retums  

§ Attālinātība 

§ Gudrība 

Retums 

¡ Radošas idejas ir retas: tās var novērot reti mūsu izlasē. Jebkura atbilde pēc definīcijas, kas tiek 

sniegta no daudziem cilvēkiem, ir uzskatāma par izplatītu. Unikālām atbildēm ir tendence būt 

radošām, tomēr atbilde, kas sniegta tikai vienu reizi izlasē, automātiski nav uzskatāma par radošu. 

Piemēram, nejauša vai neatbilstoša atbilde varētu būt reta, bet ne radoša. 

Attālinātība 

¡ Radošas idejas ir attālas jeb nav tieši saistītas ar ikdienišķiem objektiem vai idejām. Piemēram, 

radoši izmantot ķieģeli ir „ļoti tālu” no vispārpieņemtā, ikdienišķā un normālā ķieģeļa 

pielietojumu veidiem. Atbildes, kas novirzās tālu prom no acīmredzamām idejām ir ar tendenci 

būt radošas, kamēr idejas, kas ir acīmredzamas ir tendētas būt neradošas.  

Gudrība 

¡ Radošas idejas bieži ir gudras: tās pārsteidz cilvēku kā humoriskas, ironiskas, atbilstošas, gudras 

vai kā atklāsmes. Atbildes, kas ir gudras ir tendētas būt radošas. Paturi prātā, ka gudrības 

dimensija var kompensēt citas dimensijas. Piemēram, vispārpieņemts izmanotošanas veids 

pasniegts gudri jeb attapīgi var saņemt augstu vērtējumu. 

Radošas Domāšanas Subjektīvā Novērtēšanas Metode: 



¡ Radošas personības visbiežāk saņems augstus rezultātus visās trijās dimensijās, tomēr saņemot 

zemus rezultātus vienā no dimensijām, automātiski neizslēdz iespēju atbildei saņemt augstu 

novērtējumu. Mēs izmantosim skalu, kas variē no 1 (pilnībā neradošs) līdz 5 (izteikti radošs). 

Nr.p.k Atbilde R A G V 
1 izveidot apaviem zoles     

2 var izmantot kā velosipēda sēžamvietu, ja tajā izveido 
caurumiņu un apvelk ar audumu 

    

3 ar ķieģeli var izsist logu     

4 var uzcelt kaut ko     

5 var izmantot kā galda kāju     

6 to var izmantot, lai aizsargātos     

7 ķieģeli var izmantot kā lustru     

8 kā rokassprādzi, ja vidū ir caurums     

9 Iekarināt kokā un lietot kā putnu barotavu     

10 to var uzdāvināt kā dāvanu - "ķieģelis jaunas mājas 
dzīves sākums" 

    

11 iesist sienā naglu     

12 ar to var iemest kādam     

 

Nr.p.k skolēns 1. skolot. v. 2. skolot. v. 3. skolot v.  vid. v. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

L.Roķe, E. Kālis, RPIVA 



 
 
 

 
 

Projekts „Dzirkstele- Solis uz virsotni“ 
“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“ 

Mūžizglītības programma, Comenius Regio partnerība 
 

PĀRSKATS PAR DAUDZPUSĪGĀ INTELEKTA VEIDIEM 
 
VALODNIECISKAIS (LINGVISTISKAIS) KINĒTISKAIS – KUSTĪBU 

· vārdu jēgas izpratne; · sava ķermeņa "saprašana" un 
sajušana; 

· stāstīšanas spējas (mutiski, 
rakstiski); 

· pantomīmas spējas; 

· spēja pārliecināt citus; · kustību kontrole; 
· zemteksta izpratne; · attīstīta kustību koordinācija; 
· vārdiskas informācijas iegaumēšana; · prāta un ķermeņa saistība; 
· interese par literatūru. · taustes, pieskares jutība. 

 
LOĢISKI MATEMĀTISKAIS 

 
MUZIKĀLAIS 

· spēja izmantot abstraktus simbolus; · spēja iegaumēt melodiju, ritmu; 
· slēpto sakarību izpratne; · mūzikas izpratne; 
· cēloņu un seku izpratne; · jutīgums pret skaņām; 
· sarežģītu aprēķinu veikšana; · melodijas/ritma sacerēšana; 
· sistemātiskums, skaidrība, 
loģiskums; 

· toņa kvalitātes sajušana; 

· spēja izdarīt zinātniski pamatotus 
secinājumus. 

· jutīgums pret cilvēka balsi. 

 
VIZUĀLI TELPISKAIS 

 
SASKARSMES 

· spēja iztēloties vizuālus tēlus; · verbālā un neverbālā komunikācija; 
· precīza uztvere no dažādiem 
leņķiem; 

· spēja iejusties otrā cilvēkā; 

· telpisko attiecību izpratne; · ievērot atšķirības citos cilvēkos; 
· grafiski attēlojumi; · sadarbība grupā; 
· orientēšanās telpā; · jutīgums pret citu žestiem, mīmiku; 
· jutīgums pret krāsu un formu. · "cilvēku pazīšana". 

 
PAŠIZPRATNES 

 

· savu izjūtu apzināšanās un izpausme;  
· prāta koncentrācija; 
· savu iespēju un ierobežojumu 
apzināšanās; 

 

· adekvāts paštēls;  
· sevis disciplinēšana;  
· patstāvība.  

  
E. Kālis, L. Roķe, RPIVA  



Projekts „Dzirkstele- Solis uz virsotni“ 
“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“ 
Mūžizglītības programma, Comenius Regio partnerība 

 
 

Idejas stundu plānošanai ģeogrāfijā, ņemot vērā daudzpusīgā intelekta veidus 
 

Mutiski- 
lingvistiskais  

Loģiski- 
matemātiskais  

Muzikālai- 
ritmiskais 

Ķermeņa- 
kinētiskais 

Vizuāli- telpiskais    Pašizpratnes Saskarsmes Dabas- 
zinātniskais 

Pēc kartes izstāstīt kā 

nokļūt kādā konkrētā 
vietā 

Izveidot tabulu, 
apkopojot tematu 

Klausīties/ atpazīt 
dažādu tautu 
mūziku 

Vadīt  
stundas/konkursa utt. 
norisi 

Pēc redzes atmiņas 
zīmēt valstu 
kartes/kartoshēmas 

Veido  
dienasgrāmatu: Es-  
pilsonis( kādā  
valstī) 

 Grupā analizēt 
citas valsts 
tradīcijas, 
ēdienkarti utt. 

Darboties ar  iežu 
kolekcijām utt. 

Uzrakstīt ceļojuma 
maršruta aprakstu 

Apgūt cēloņu- seku 
attiecības ģeogrāfijā 
un ģeoloģiskajos 
notikumos 

Dziedāt to valstu 
dziesmas par kurām 
mācās 

Attēlot dzīvniekus 
pantomīmā 

Izveidot pēc plāna 
no plastilīna u.c. 
materiāliem reljefa 
profila maketu 

Uzrakstīt   darba 
devējam  ārvalstīs   
motivācijas vēstuli  

Iemācīt citiem 
darboties ar 
atlantu 

Atpazīt eksotiskus 
augus un 

dzīvniekus 

Ļaut vadīt stundu, 
izstāstīt jauno vielu 

Izteikt hipotēzes Attēlot ar skaņām 
gaisu, zemi, vēju , 
dabas stihijas utt. 

Izdomāt spēli Izgatavot kolāžu, 
kura raksturo  
valsti/ kontinentu  

Paredzēt/aprakstīt 
vai izstāstīt savu 
nākotnes /sapņu 
ceļojumu  

Strādāt grupās 
veicot konkrētus 
uzdevumus 

Veidot herbāriju ar 
pļavas, meža utt. 

augiem  

Uzrakstīt stāstiņu, 
lietojot jaunos 
terminus vai atslēgas 
vārdus 

Sastādīt jaunās vielas 
stāstījuma plānu 

Atdarināt dažādu 
dzīvnieku vai putnu 
balsis 

Studēt citu kultūru 
ķermeņa valodu un 
attēlot to 

Zīmēt plakātus , 
diagrammas, 
grafikus  

Izvērtēt paveikto Vadīt stundu par 
sev tuvu tematu 

Pilnveidot 
orientēšanos svešā 
apvidū pēc zīmēm 

dabā 
Izveidot burtu mīklas, 
šarādes 

Sastādīt krustvārdu 
mīklas 

Iemācīties dažādām 
kultūrām 
raksturīgākos ritma 
veidus 

Spēlēt lomu spēli par 
kādu ceļojumu 

Izgatavot vulkāna 
modeli, izmantojot 
jebkādus materiālus 

Strādāt pie 
individuālā projekta 

Ar karti strādāt 
pāros  

Veikt 
eksperimentus un 

novērojumus 

Lasīt citu tautu 
stāstus, dzeju, mītus 

Izmantot karšu 
apzīmējumus dažādās 
spēlēs 

Pēc mūzikas 
skaņām iztēloties 
un atpazīt dažādus 
ģeogrāfiskos 
objektus 

Apgūt dažādu tautu 
deju soļus 

Vizualizēt un 
uzzīmēt kā  kāda 
teritorija  izskatījās    
10 tk. / 50 t.k. 
gadus atpakaļ. 

Paskaidrot tēmas 
nozīmīgumu reālajā 
dzīvē 

Izdomāt citas 
kultūras 
perspektīvu un 
izspēlēt lomās 

Veikt lauka 
pētījumus 

Meklēt informāciju 
laikrakstos, brošūrās, 
grāmatās, Internetā… 

Analizēt diagrammās 
attēlotus datus 

Radīt muzikālu 
kolāžu 

Izdomāt deju vai 
kustību virkni, kas 
raksturo, piemēram-
lietusmežus, tundru 
utt. 

Pēc apraksta 
iztēloties un 
uzzīmēt 
aizvēsturiskus 
dzīvniekus 

Uzrakstīt kā  justos, 
ja būtu ezers, lācis, 
kādas indiāņu  cilts 
pārstāvis utt.… 

Izvērtēt grupas vai 
kāda cita darbu 

Organizēt ainavas  
izvērtēšanu 

Intervēt kādu, kurš 
pabijis kādā valstī 

Izskaitļot vidējos 
rādītājus dažādiem 
parametriem  

Izdomāt muzikālu 
spēli 

Attēlot/ modelēt 
dabas norises , 
izmantojot  ķermeņa 
kustības 

Iekārtot fotoalbumu 
par ceļojumiem 

Iztēloties sevi 
nākotnē 

Iesaistīt lomu 
spēlē 

Veikt tūrisma 
objektu novērtēšanu 

pēc matricas 



Vadīt diskusiju par 
izvirzīto 
problēmjautājumu 

Veikt eksperimentu Komponēt 
melodiju, kura 
raksturo ceļojumu 
pa…. 

Aparātu un dažādu 
speciālu ierīču 
apkope, uzturēšana 
darba kārtībā 

Uzņemt videofilmu  Darboties kā 
intervētājam  

Iesaistīt vides 
projektos  

 

Aicināt/uzdot rakstīt 
vēstules citas 
kultūras pārstāvim/ 
apdraudētam 
dzīvniekam utt. 

Veikt aprēķinus pēc 
mēroga, grādiem utt. 

  Veidot savu 
blogu 
 

 Darboties kā 
padomdevējam 

Veidot mācību 
takas 

Organizēt skolēnu  
laikraksta vai žurnāla 
tekstu sagatavošanu. 

   Organizēt skolēnu  
laikraksta vai 
žurnāla vizuālā 
materiāla 
sagatavošanu. 

   

 
Ģeogrāfijā ir būtiski strādāt ar  kartēm un izprast tās, tādējādi ir nepieciešama attīstīta vizuālā atmiņa,  kuru var pilnveidot skolēnus rosinot: 

ü Iezīmēt ceļu kartē un prast lasīt kartes; 

ü Veidot kartes; 

ü Zīmēt parku, pilsētu plānus; 

ü Izmantot diagrammas un plānus, lai izgatavotu modeļus, rotaļlietas u.c.; 

ü Izstrādāt dažādus maršrutus un modelēt maketus; 

ü Veidot vizuālus priekšstatus par lietām un parādībām. 

 

Izstrādāja: Elita Opincāne, RA lektore 



 

Projekts „Dzirkstele- Solis uz virsotni“ 
“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“ 

Mūžizglītības programma, Comenius Regio partnerība 

 

Dažas aktivitātes  talantu atraisīšanai un  izkopšanai  

Ir neskaitāmas iespējas kā attīstīt skolēnu dotības un talantus, bet būtiskākais- ļaut  uzdrošināties, attīstīt domāšanu, mudināt būt radošiem un 
atvērtiem. 

Vecums Nosaukums Mērķis:  
 

Gaita 

7-9 gadi Zinātnieku 
apspriede 

 

Attīstīt runas 
prasmi un 
domāšanu, 
apgūt jēdzienu  
formulēšana 
prasmi 

Skolēni iejūtas zinātnieku lomā, viņu uzdevums sastādīt vārdnīcu ar dažādu priekšmetu 
aprakstiem, piemēram- ķieģelis, āmurs, vāze utt. 

7-10 gadi Vārdu rijējs 
 

Attīstīt runas 
prasmi, 
domāšanu, 
cēloņu- seku 
sakarību 
identificēšanas 
prasmi 

Skolotājs paskaidro, ka kabinetā ir iemitinājies Vārdurijējs, kurš apēd teikumu beigas ir 
sagatavojis kartītes, kurās ir nepabeigti teikumi, piemēram- Matīss aizelsies istabā ieskrēja 
pilnīgi slapjš, jo….. Ārā rudais runcis paslēpās zem veca spaiņa, jo glābjoties… utt. 

7-12 gadi Ceļojums Attīstīt iztēli, 
radošo 
domāšanu  un 
runas prasmi, 
pilnveidot 
mākslinieciskās 
dotības, celt 
pašapziņu 

„Šodien mēs dosimies ceļojumā uz fantastisku planētu. Mums nepieciešams izpētīt šo 
planētu  un aprakstīt, ko mēs tur ieraudzījām: augu un dzīvnieku valsti, klimatu, 

iedzīvotājus, paražas, interesantus objektus….” 
1. Skolēni sadalās grupās un zīmē un/vai apraksta savu tēmu 
2. Prezentē padarīto 
3. Veido izstādi 



7-10 gadi Tikšanās Izkopt dialoga 
prasmes, attīstīt 
iztēli  

„ Satikās reiz saule un vējš( var izvēlēties arī citus personāžus) un uzsāka sarunu…” 
Skolotājs uzaicina divus bērnus un viņi veido dialogu, iejuzdamies saules un vēja lomā+ 
 

12-16 
gadi 

Resursi Attīstīt radošo 
domāšanu, 
pilnveidot 
diskutēšanas 
prasmi 

1.Skolēnus sadala grupās. 
Katra grupa saņem maisiņu ar materiāliem ( vienreizējās glāzes, papīri, salmiņi, zobu 
bakstāmie, kastītes, avīzes, līmlente utt.) katrai grupai resursi daudzums ir atšķirīgs. Piemēram, 
viena grupa ir ļoti nodrošināta: tur ir gan 2 līmlentes, gan šķēres, gan virve utt., bet citai grupai 
ir ļoti nedaudz  tādu svarīgu materiālu. 
2. Katrai grupai jāuzbūvē ( 15- 20 min)pēc iespējas augstāku torni, kurš spētu noturēties 
vertikāli vismaz 7 minūtes. 
Diskusija: veicot šo uzdevumu jās modelējāt celtniecības procesu valstīs ar atšķirīgu resursu 
daudzumu, vai Jūs bijāt nodrošināti ar visu nepieciešamo? 
Vai darba organizācija bija veiksmīga? Vai Jūs lūdzāt palīdzību kaimiņu valstīm? Ja nelūdzāt, 
tad kāpēc? Ko Jūs darījāt ar resursiem, kas palika pāri? utt. 

7-9 gadi Teātris Atraisīt radošai 
darbībai, rosināt 

iztēli un 
uzdrīkstēšanos 

1. Veikt lomu sadali: (kaķēns, 2 žagatas, lievenītis, papīriņš, vējš, saule, gailis, 2 vistas, 
koki( 5)) 
2. Sekot līdzi tekstam un pildīt darbības atbilstoši tekstam ( tēlo, improvizē)  
3. Tekstu var mainīt atbilstoši tematam vai papildināt saskaņā ar  dalībnieku skaitu. 
TEKSTS: Šodien kaķēns pirmo reizi ir izgājis no mājām.  
Bija silts vasaras rīts, saules stari zaigoja visur. Kaķēns apsēdās uz lievenīša un piemiedza acis no 
saules stariem.  
Pēkšņi viņa uzmanību pievērsa divas žagatas, kuras tikko kā atlidoja un apsēdās uz žoga. Kaķēns lēni 
norāpās nost no lievenīša un sāka lavīties žagatām klāt. Žagatas čirkstināja nenorimšot. Kaķēns augsti 
palēca, bet žagatas aizlidoja augstu pāri koku galotnēm.  Nekas nesanāca.  
 Kaķēns paskatījās apkārt, jauno piedzīvojumu meklējot. Pūta viegls vējš un dzina pa zemi 
papīriņu. Koku zari  šūpojās vējā. Papīriņš skaļi švīkstēja. Kaķēns noķēra papīriņu, skrambāja, 
mazliet sakoda un tā kā nav atradis tajā neko interesantu, palaida to vaļā. Papīriņš, vēja  dzīts, 
aizlidoja. Tad kaķēns ieraudzīja gaili. Augsti ceļot kājas, gailis gāja pa sētu. Tad apstājās, 
paplaukšķināja ar spārniem un nodziedāja savu skaļo dziesmu. No visām pusēm sāka skriet vistas. 
Kaķēns, ilgi nedomājot, metās vienai vistai virsū un noķēra to aiz astes.Vista no bailēm izdēja olu, bet 
paspēja tik sāpīgi ieknābt kaķēnam, ka kaķēns skaļi iebļāvās vispirms uzkāpa kokā, bet tad aizskrēja 
atpakaļ pie lievenīša.  
 Uz lievenīša  kaķēnu jau sagaidīja jaunas briesmas.  
Kaimiņu kucēns skaļi sāka riet uz kaķēnu un, tad pamēģināja kaķēnam iekost. Kaķēns sāka skaļi 
šņākt, izlaida savus nagus un iesita kucēnam pa degunu. Kucēns aizskrēja, žēlīgi smilkstot. Kaķēns 
sajutās kā uzvarētājs. Viņš sāka laizīt savu ievainojuma vietu. Pēc tam viņš pakasīja ar ķepu aiz auss, 
apgūlās uz lievenīša visā sava augumā un aizmiga.  
Kaķēns sapnī raustīja priekšējo labo kāju, tad kreiso , tad abas kopā, kustināja asti, kasīja labo ausi, 
tad kreiso... Ko kaķēns redzēja sapnī mēs nezinām, bet tā beidzās kaķēna pirmā iepazīšanās ar 



pagalmu. 

15-18 
gadi 

Ūtrupe: 
Pērciet mūsu 

planētu! 
 

Aktivizēt 
dalībniekus, 

rosināt diskutēt, 
analizēt, 

pamatot, likt 
iedziļināties  

dzīves vērtību 
daudzšķautņain
ajā būtībā utt. 

Izdales materiāls katram – pārdodamo lietu (domugraudu) saraksts( skat. pielikumu), lapiņa 
papildinājumam, bilances veidlapa( skat pielikumu), maksas līdzekļi, āmurs. 
Norise- Vadītājs apsveic visus klātesošos kā potenciālos pircējus gadsimta lielākajā izsolē un 
izsniedz katram dalībniekam pārdodamo lietu sarakstu. Viņš paziņo, ka ir pieņemts privatizēt 
mūsu planētu. Šis lēmums ir tapis grūti un smagi, bet tā pieņemšanu veicinājusi atziņa, ka dažu 
noteiktu mūsu pašreizējās dzīves aspektu dēļ nav iespējama planētas bojāejas novēršana: 
šoreiz-  iecietīgas sabiedrības veidošana ( citā variantā- resursu saglabāšana utt.) Solītājus 
aicina nopirkt tās lietas, kuras viņi uzskata par vissvarīgākajām, lai paglābtu zemi no iznīcības. 
Dalībnieki ir tiesīgi papildināt pārdodamo lietu sarakstu ar 1-2 lietām ( domugraudiem).  
       Katram  dalībniekam ir noteikta maksājuma līdzekļu summa, ar kuriem dalībnieks var 
rīkoties kā vēlas. Noteikums: katram dalībniekam jānopērk vismaz viena lieta. Lietas tiek 
pārdotas tam, kurš sola visvairāk. Ūtrupnieks pats izvēlas pārdodamo lietu un uzklausa solītāju 
replikas ( pamatojumus izvēlei) šai sakarā. 
        Katram dalībniekam jāuzskaita izdevumi ( t.i. jāaizpilda bilances veidlapa). Ūtrupnieks ir 
tiesīgs nepārdot lietu par zemu cenu un ieviest “rezerves cenu”- viszemāko cenu, par kādu lieta 
nopērkama.Ūtrupe beidzas, kad dalībnieku entuziasms sāk noplakt vai lielākajai daļai beidzas 
līdzekļi. 

Ideja ņemta no grāmatas “Pasaule ienāk klasē”, autori: G. Paiks, D. Selbijs 

12-16 
gadi 

Izdomātā 
zeme 

Attīstīt prasmi 
radoši un 

analītiski domāt 

       “Iedomājaties, ka esat atklājuši jaunu zemi, kur neviens nav dzīvojis un kur nav ne 
likumu, ne noteikumu. Tu ar grupas biedriem apmetīsies uz dzīvi šajā jaunajā zemē. Tu 

nezini, kāds būs Tavs statuss jaunajā zemē, bet Jūs visi gribat būt laimīgi , cienīti un mīlēti” 
 GAITA: 

1. Katrs skolēns uzraksta sarakstu ar 3 tiesībām, kuras valstī jāgarantē ikvienam 
2. Grupās apspriež individuālos sarakstus un vienojas par vienu sarakstu ar 10 tiesībām 
3. Izgudro savas zemes nosaukumu un uzraksta uz lapas 
4. Prezentē grupu sarakstus un katru reizi kad kāda tiesība atkārtojas pielīmē uzlīmīti 
5. Diskusija par skolēnu izdarīto izvēli 
6.  Ar tiesībām nesaraujami ir pienākumi, tāpēc jāformulē pienākumi (5 tiesībām, kuras 

visvairāk atkārtojas) 

7-12 gadi Ceļojums 
fantāzijas 

okeānā 
 

Attīstīt iztēli, 
fantāziju, 

dažādot kustību 
pielietošanas 

iespējas 

1. Iekāpiet savā  buriniekā ( sasēžaties aplī) un dodieties okeānā kurp vējš Jūs nes: 
· Izkāpjam pirmajā salā, šeit virsma ir tik mīksta un staigna, tāpēc jāiet ļoti lēnām un 

grīļīgā solī. 
Izpētam salu...nekā ievērības cienīga 
Kāpjam atkal savā transporta līdzeklī....un nonākam nākošajā salā: 
· Otrās salas virsma ir tik atsperīga kā batuts un Jums uz katra soļa ir jāpalecas gaisā, 

cik augstu vien spējam ...un tā lecot mēs nokļūstam līdz trešajai salai, bet mūsu 



burinieku atpūtīs vējš 
· Trešās salas virsma ir no košļājamās gumijas: lai spertu katru nākamo soli kāja ir ar 

pūlēm jāatlipina no zemes un tā mēs izpētam šo salu 
Atgriežamies savā buriniekā un nonākam: 

· Sapņu salā, kur jūs apsēžaties, jo te ir tik bieza sapņu migla, ka pārvietoties nav 
iespējams, aizveriet acis, izstiepiet roku un saņemiet savu sapni ....atveriet acis 
un iedomājaties, ka jūs esat tas, kas attēlots  uz lapiņas 

Nu sēžamies atpakaļ savā transportlīdzeklī un mūsu ceļojums turpinās okeāna plašumā, tāpēc 
laiks pastāstīt savu sapni ( katrs pēc kārtas stāsta savas iedomas) 

9-12 gadi Āķīgie 
jautājumi 

Veicināt domāt 
ātri un mācīties 
izprast tekstu 

nekļūdīgi 

Mēģiniet atbildēt ātri! Daži jautājumi piemēri: 
1. Jūs piedalāties sacensībās un apdzenat skrējēju, kurš ieņem otro vietu. Kurā vietā Jūs tagad 
esat?  
Atbilde: ja Jūs atbildējāt, ka tagad esat pirmais, Jūs kļūdījāties.  
Jūs apdzināt otro skrējēju un ieņēmāt viņa vietu, tātad- esat otrais.  
2. Jūs apdzināt pēdējo skrējēju. Kurā vietā Jūs esat tagad?  
Atbilde: ja atbildējāt - priekšpēdējā - atkal nepareizi.  
Padomājiet kā var apdzīt skrējēju, kurš skrien pēdējā vietā? Ja Jūs skrienat pēc viņa, tātad 
viņš nav pēdējais. Atbilde - tas ir neiespējami.  
3. Paņemiet 1000. Pielieciet 40. Pielieciet vēl tūkstoti.  
Pielieciet 30. Vēl 1000. Plus 20. Plus 1000. Un plus 10.  
Kas sanāca? Atbilde- 5000?  
Atkal nepareizi. Pareizā atbilde 4100. Pamēģiniet pārskaitīt uz kalkulatora.  
4. Mērijas tēvam ir 5 meitas: 1.Čača 2.Čeče 3.Čiči 4.Čočo.  
Jautājums: Kā sauc piekto meitu? Domājiet ātri!  
Atbilde: Čuču?? Nē! Protams, ka viņu sauc Mērija. Izlasiet vēlreiz jautājumu.  

10-15 
gadi 

Deviņu 
punktu 

problēma 

Veicināt domāt 
ārpus 

pieņemtām 
robežām un 
redzēt lietas 

plašākā 
skatījumā; 

rosināt domāt 
telpiski 

Katrs dalībnieks saņem papīra lapu, kurā ir zīmējums. Ar 4 taisnām līnijām, neatraujot zīmuli 
no papīra jāsavieno visi 9 punkti. Skolotājs  beigās sniedz paskaidrojumu par robežām. 

·  ·  ·  

·  ·  ·  

·  ·  ·  
 

12-16 Pazuduši Attīstīt Problēmas izklāsts Jūs esat kosmosa kuģa apkalpes locekļi, kam jāsatiekas ar bāzes kuģi uz 



gadi mēnessgaismā 
 

problēmrisināša
nas prasmes, 

aktualizēt 
zināšanas, 
pieredzi 

Mēness apgaismotās puses. Tehnisku iemeslu dēļ jūsu kuģis bija spiests neplānoti nolaisties 
apmēram 300 km no paredzētās satikšanās vietas. Sakarā ar straujo piespiedu nolaišanos liela 
daļa ekipējuma, kas atradās uz kuģa tika sabojāta. Tā kā apkalpes ( 3 vīrieši un viena sieviete) 
izdzīvošana ir atkarīga no tā , vai izdosies aizkļūt līdz bāzes kuģim, tad steidzīgi jāizvēlas 7 
visnepieciešamākās lietas 300 km ceļojumam. 
Uzdevums Sakārtot 15 lietas, kas saglabājušās nesabojātas , tādā svarīguma secībā, kas ļautu 
jūsu apkalpei nokļūt līdz satikšanās vietai  ar bāzes kuģi. Pašai svarīgākajai lietai dodiet kārtas 
numuru 1, tad 2 utt. līdz 15- visnenozīmīgākajai lietai. 
10 kastīšu sērkociņu iepakojums, pārtikas koncentrāti ( 20 kg), 15 metru neilona virve, 
izpletnis, ar saules baterijām darbināma apkures ierīce, divas 45. kalibra pistoles, viena kārba 
sausā piena, divi 45 kg skābekļa baloni, zvaigžņu karte( Mēness zvaigznāja), glābšanas plosts, 
kurš pats piepūšas, kompass, 22 litri ūdens, signālraķetes, pirmās palīdzības komplekta, kas 
satur injekcijas adatas, FM radio uztvērējs ar saules baterijām. 
Pamatojiet savu izvēli! 

14-18 
gadi 

Nākotnes 
spēle 

 

Attīstīt prasmi 
argumentēt, 

diskutēt 

Katrs saņem darba lapu ar 7 nākotnes aprakstiem, piemēram: 1) Enerģētika visā pasaulē balstīsies 
tikai uz alternatīvās enerģijas ieguvi un tādējādi transportlīdzekļi tiks ražoti tikai kā elektriski 
mehāniskās tehnoloģijas.2) Strauji progresēs ģenētika. Tā izveidos jaunus mājlopus, kas pilnīgi 
atšķirsies no tiem , ko mēs pazīstam un izmantojam tagad. No jaunajiem mājlopiem īsā laikā iegūsim 
vairāk gaļas un tie patērēs mazāk  barības utt. 
Uzdevums: 

1) Individuāli katrs ar X atzīmē, kurš no nākotnes „scenārijiem” nākošajos 50 gados 
varētu būt „iespējams”( tas varētu notikt), „ļoti iespējams”( droši vien tā arī notiks), 
„neiespējams”( tas nekad nenotiks); kā arī vai tas ir „vēlams” vai „nevēlams” ( vai jūs 
gribētu vai negribētu , lai tas notiek). Tātad katrs scenārijs no jums var saņemt divus X 

2) Sadalās pa pāriem un izskaidro viens otram savus lēmumus. Sarunu rezultātā var 
mainīt viedokli, tad tas jānorāda apvelkot X ar flomasteru un ar bultu norādot tā jauno 
atrašanās vietu 

3) Tad pāri apvienojas pa 6 cilv. un atkārto to pašu, tad izvēlas 1 scenāriju un uz papīra 
lapas uzraksta savas idejas, ko katrs varētu darīt nākotnes labā 

*ja nevar vienoties par grupas kopējo scenāriju, tad var dalīties uz pusēm 
4) Grupas  prezentē un argumentē savu viedokli. Seko diskusija 

 

 

 



 

 

 

Pielikums 

 
1. Kļūdīties ie cilvēciski, piedot- dievišķi. (A. Poups) 
 
2. Cilvēks ir visu lietu mērs. (Platons) 
 
3. Tikai tie cilvēki, kas ir droši par savu kultūras identitāti, spēj pieņemt tos, kas ir atšķirīgi! (Dž.V.Berijs) 

 
4. Likumi ir kā zirnekļa tīkli, kuros mazas mušiņas sapinas, bet lielās izlaužas tiem cauri.( O. Balzaks) 

 
5. Kas uzvarēs ar spēku, tas uzvarēs tik pusi ienaidnieka. (Dž. Miltons) 
 
6. Taisnīgums ir patiesība darbībā. ( B. Dizreilijs) 

 
7. Manas valodas robežas ir arī manas pasaules robežas. ( L. Vitgenšteins) 
 
9. Dzīve ir bezgalīga cīņa ar troļļiem savā sirdī un domās. (K. Hamsuns) 
 
10. Sirdij ir savi argumenti, par kuriem prāts neko nezina. ( Paskāls) 
 
11. Viss plūst, viss mainās. (Hērakleits) 
 
12. Cilvēka iespējām nav robežu, izņemot tās, kuras viņš pats nosprauž savā prātā.( B. Treisijs) 
 



13. Iekaro otra cilvēka sirdi, un tu būsi iekarojis visu pasauli.( E. Lukjanskis) 
 
14. Tikai citos mēs spējam saskatīt to labāko, kas ir mūsos pašos, spējam iemīlēt to. (M. Unamuno) 
 
15. Jo vairāk pozitīvas idejas mācīsi citiem, jo labāk tās apgūsi pats.( B. Treisijs) 
 
16. Kas rādās kā lielākās dzīves grūtības, var slēpt sevī vislielākās iespējas. (B.Treisijs) 
 
17. Ja Tev ir kārtībā vēders, krūtis, kājas, nekādi karaliski dārgumi neko nevar pievienot tavai labsajūtai ( Horācijs) 
 
18. Cilvēks ir tik laimīgs, cik pats to vēlas. ( A. Linkolns) 
 
19. Labāk būt par cietušo taisnā lietā nekā par uzvarētāju negodīgā. (M. A. Cicerons) 
 
20. Neviens nav labāks par tevi- tikai daži savā nozarē ir attīstītāki un zinošāki. 
 
21. Daba mums ir devusi vienu mēli un divas ausis, lai mēs klausītos vairāk nekā runātu. ( Zēnons) 
 
22. Labāk neies, iekams mēs paši nebūsim kļuvuši labāki.( J. G. Fihte) 
 
23. Ēst , lai dzīvotu, nevis dzīvot, lai ēstu!( Sokrāts) 
 
24. Jo vairāk cilvēkam ir spriedumu, jo mazāk aizspriedumu. ( H. Millers) 
 
25. Labsirdība- saule cilvēka iekšējā pasaulē. ( V.Igo) 
 
26. Valoda ir kā laipa, pa kuru sastopas gars ar garu, prāts ar prātu, cilvēks ar cilvēku, lai tie mājotu diezin cik tālu 
cits no cita.(A. Kronvalds) 
27. Cilvēks , no kura neprasa izdarīt neko tādu , ko viņš nespēj, nekad nespēs izdarīt visu, ko viņš spēj.( Dž. S. Mills) 
 
 



Izdevumu bilance  
Maksāšanas līdzekļi Samaksāts  Atlikums 

150 vienības   
 



 
 
 
 

Projekts „Dzirkstele- Solis uz virsotni“ 
“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“ 

Mūžizglītības programma, Comenius Regio partnerība 
 
 
 
 
 

Maltas 1.vidusskola 
Ģimeņu pēcpusdiena „Sanākam, sadziedam, sadancojam” 

 
 
 
 
 

 
 

IETEIKUMI VECĀKIEM BĒRNA TALANTA IZKOPŠANĀ 
 
 
 
 
 
 
 

Avoti: 
www.calis.lv 

www.detstvo.ru 
 

Informāciju apkopoja: 
Direkt.vietniece S.Štekele 

 
 
 

20.01.2012. 



 
 
 
 

Projekts „Dzirkstele- Solis uz virsotni“ 
“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“ 
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Palīgs bērna talantu atklāšanai – tests 

 
Zinātnieku, psihologu, bērnu psiholoģijas speciālistu A. de Hāna un G. Kafa izstrādātais tests palīdzēs noskaidrot, kādas 

spējas jūsu bērnam varētu būt iedzimtas kādā no deviņām cilvēku darbošanās jomām. Visprecīzāko informāciju tests sniegs, ja bērns 
ir vismaz piecus gadus vecs.  

Pārdomājot, kuri no apgalvojumiem vislabāk raksturo jūsu bērnu, jūs noteikti pamanījāt, kura talanta iezīmes viņam piemīt. 
Novērtējiet katru raksturojumu no 1 līdz 4. Punktus lieciet par katru piedāvāto piemēru. Ja kāda no pazīmēm īpaši raksturīga jūsu 
bērnam, lieciet 4, ja tā labi raksturo bērnu – 3 utt. Saskaitiet punktus un izdaliet ar piedāvāto raksturojumu skaitu (piemēram, ja 
pārbaudāt aktiera dotības, daliet summu ar 7). 

Talants Kritēriji, kā to noteikt 1 2 3 4 Vid. 
Tehniskas spējas 1. interesējas par dažādiem mehānismiem, mašīnām;       

2. patīk konstruēt modeļus, ierīces;      

3. mēģina saprast, kāpēc kāda ierīce nedarbojas, un prot to salabot;     

4. prot izmantot vecās detaļas jaunu rotaļlietu, ierīču izgatavošanā, atrod tam 
oriģinālus risinājumus; 

    

5. padodas un patīk zīmēt mehānismu, ierīču skices, rasējumus;      

6. interesējas par speciālo, pieaugušajiem domāto tehnisko literatūru.     

Muzikāls talants 1. patīk mūzika un mūzikas ieraksti;       

2. labi atceras ritmu un melodijas;     

3. dzied emocionāli un enerģiski;     

4. sacer melodijas;     

5. mācās vai grib mācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu.     

Zinātnes 
darbinieka 
talants 

1. izteikta sapratne par abstraktiem jēdzieniem, slēdzieniem;       

2. var precīzi izteikt gan savas, gan citu domas un novērojumus, nereti tās pieraksta;      

3. patīk lasīt populārzinātnisko literatūru (parasti daudz agrāk nekā vienaudžiem);     

4. pats mēģina rast izskaidrojumu dažādu notikumu cēloņiem un nozīmei;      

5. labprāt rada projektus, shēmas;     

6. nepadodas, ja apkārtējie viņa darbošanos vai projektu neatbalsta.     

Dejotāja talants 1. patīk kustēties jebkuras mūzikas pavadījumā;      

2. ir plastisks;     

3. laba ritma izjūta;     

4. patīk pašam radīt jaunus dejas soļus, izdomāt dejas horeogrāfiju;     

5. vēlas mācīties dejas mākslu;     

Aktiera talants 1. izmanto mīmiku, žestus un kustības, ja trūkst vārdu, lai izteiktos;       

2. ja aizrautīgi ko stāsta, tad arī citos cenšas izraisīt emocijas;      

3. ja stāsta par kādu cilvēku un neviļus izmaina balsi, lai labāk viņu attēlotu;      

4. ļoti patīk uzstāties auditorijas priekšā, vislabāk – pieaugušo;     

5. bez grūtībām atdarina citu cilvēku ieradumus, pozas un izteiksmes;     

6. plastisks un atvērts visam jaunajam;      

7. saprot skaista vai izteiksmīga apģērba nozīmi.     
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Augsti attīstīts 
intelekts 

1. spēj labi spriest, skaidri domāt, saprot nepateikto, izprot cilvēku rīcības motīvus;       

2. piemīt laba atmiņa;      

3. ātri uztver un apgūst uzdoto materiālu skolā;      

4. uzdod daudz pamatotu jautājumu;      

5. patīk lasīt grāmatas, arī tās, kas paredzētas vecākiem bērniem;     

6. mācās labāk par vienaudžiem, bieži vien žēlojas, ka skolā garlaicīgi;      

7. daudz labāk par vienaudžiem ir informēts par notiekošo pasaules politikā, 
ekonomikā, zinātnē un citās nozarēs;  

    

8. piemīt augsta pašcieņa;      

9. labs novērotājs, ātri reaģē uz jauno vai negaidīto.     

Sportista talants 1. ļoti enerģisks, nevar ilgi nosēdēt vienā vietā;       

2. drosmīgs, nebaidās no zilumiem un puniem;      

3. gandrīz vienmēr ir pirmais sporta spēlēs;      

4. reizēm pat nesaprotat, pa kuru laiku viņš iemācījies slidot, slēpot, rīkoties ar nūju, 
spēlēt bumbu; 

    

5. fiziski ir attīstītāks par saviem vienaudžiem, kustās viegli, plastiski, graciozi;      

6. . labprātāk piedalās dažādās sporta sacensībās, nevis lasa grāmatas vai sēž pie 
datora;  

    

7. brīžiem šķiet, ka ir nenogurdināms;      

8. viņam ir kāds favorīts sportā, kuram klusībā vai atklāti cenšas līdzināties     

Literārs talants 1. par kaut ko stāstot, atceras sižetu un nezaudē galveno domu;       

2. patīk fantazēt vai improvizēt, stāstot par kādu notikumu;      

3. stāstot vai rakstot stāstus, iekļauj vārdus, kuri raksturo emocionālo stāvokli, 
pārdzīvojumus un sižeta varoņu sajūtas; 

    

4. fantāziju varoņi liekas dzīvi – interesanti un cilvēcīgi;      

5. patīk palikt vienam un rakstīt stāstus, dzejoļus, nebaidās rakstīt romānu par paša 
dzīvi. 

    

Mākslinieka 
talants 

1. ja nevar izteikt īstos vārdus, zīmē un veido, lai atainotu savas sajūtas un 
noskaņojumu;  

     

2. zīmējumos parādās priekšmeti, cilvēki, dzīvnieki un situācijas, nevis kaut kas 
viens, ko izdodas uzzīmēt vislabāk; 

    

3. nopietni attiecas pret mākslas darbiem, ieinteresēti un nopietni tos pēta;     

4. brīvajā laikā labprāt zīmē, līmē, kombinē materiālus un krāsas;      

5. mēģina radīt darbu, kam ir mākslas darba nozīme: interjera dekoru, aksesuāru 
u. tml.;  

    

6. nekautrējas izteikt savu viedokli par klasiskiem mākslas darbiem, var tos pamatoti 
kritizēt. 

    

Tagad jums jāizveido bērna interešu grafiks. Uz koordinātu skalas horizontālās ass atzīmēti deviņi galvenie talanti. 
Grafikā atzīmējiet iegūtās vidējās atzīmes par katru talantu. Savienojot iegūtos punktus, iegūsiet sava bērna talantu 
grafiku. 
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Novērotās talantīgo bērnu pazīmes, pēc kurām var noteikt, ka bērni ir 

talantīgi 
 
1. Pasaulē viņi ienāk ar karaliskuma izjūtu (un bieži attiecīgi uzvedas). 
2. Viņi jūt, ka ir ,,pelnījuši būt šeit’’, un ir izbrīnīti, ja pārējie nedomā tāpat. 
3. Viņu pašapziņa nav apšaubāma. Bieži viņi stāsta saviem vecākiem, ,, kas viņi ir’’. 
4. Viņiem ir grūtības ar absolūtu autoritāti (autoritāti, kas netiek izskaidrota vai kuru nevar 
izvēlēties). 
5. Viņi vienkārši nedarīs noteiktas lietas, piemēram, viņiem ir grūti stāvēt rindā. 
6. Viņi kļūst nepamierināti, nonākot sistēmās, kas orientējas uz rituāliem un kur nav 
vajadzīga radoša domāšana. 
7. Viņi bieži redz labākas iespējas gan mājās, gan skolā, k ā kaut ko izdarīt, tāpēc bieži tiek 
uzskatīti par ,,dumpiniekiem’’- bērniem, kuri neiekļaujas nekādā sistēmā. 
8. Ja vien viņi neuzturas sev līdzīgo vidū, apkārtējiem viņi bieži šķiet antisociāli. Ja apkārt 
viņiem nav bērnu ar radniecīgi veidotu apziņu, viņi bieži ieraujas sevī un viņiem šķiet, ka 
neviens viņus nesaprot. Skola šiem bērniem bieži sagādā lielas problēmas sociālajā ziņā. 
9. Viņi nereaģē uz disciplīnu, kas balstās uz ,,vainas apziņu’’. 
10. Viņi nekautrējas jums darīt zināmu, kas viņiem ir vajadzīgs. 
11. Bērniem raksturīga augsta jūtības pakāpe. 
12. Viņiem piemīt milzīga enerģija. 
13. Viegli ieslīgts garlaikošanās stāvoklī – var rasties iespaids par nepietiekamu spēju 
noturēt uzmanību ilgāku laiku. 
14. Izjūt vajadzību pēc emocionāli līdzsvarotu un pašpārliecinātu pieaugušo klātbūtnes. 
15. Bērni pretosies autoritātei, kurai nav demokrātiskas nostājas. 
16. Ir pašiem savas mācīšanās metodes, it īpaši lasīšanā un matemātikā. 
17. Var kļūt viegli nomākti, jo viņiem ir lieli plāni, bet pietrūkst līdzekļu vai cilvēku, kas 
palīdzētu tos realizēt. 
18. Mācās empīriskā ceļā un pretojas mācību metodēm, kas balstās uz iekalšanas principu 
vai akustiskas informācijas uztveršanu. 
19. Nevar nosēdēt mierīgi, izņemot situācijas, kad aizņemts ar to, kas pašus interesē. 
20. Ir ļoti  līdzjūtīgi; ir raksturīgas dažādu veidu bailes, piemēram, no nāves vai tuvu 
cilvēku zaudēšanas. 
21. Ja šie bērni agri piedzīvo neveiksmes, var gadīties, ka viņam nolaižas rokas un attīstās 
pastāvīgi mācīšanās traucējumi. 
Vecāku novērojumi par apdāvināto bērnu raksturīgākajām iezīmēm: 
1. Bērni nepielāgojas pieņemtajiem principiem, kādi bija viņu vecāku audzināšanas 
pamatā. 
2. Bērnus nevar viegli iespaidot, mēģinot izraisīt viņos kauna vai vainas izjūtu, fiziski 
ierobežojot vai nosodot. 
3. Ja šie bērni tiek atzīti, atbalstīti un aprūpēti, viņi spēj dāvāt savām ģimenēm vislielāko 
prieku. Pretējā gadījumā viņi ir spējīgi uz pilnīgi negatīvu pašapliecināšanos un 
nepārtrauktu vecāku autoritātes testēšanu. 
4. Tā kā apdāvinātiem bērniem bieži piemīt lielāka gudrība nekā viņu vecākiem, viņi var 
vieglāk saprasties ar vecākajiem ģimenes locekļiem, piemēram, vecvecākiem. 
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Pedagoga novērojumi un domas par apdāvinātajiem bērniem: 
1. Bērni nereaģē uz vainas apziņas taktiku. Uz viņiem neiedarbojas piespiešana ar varu, 
nosodījums, aizliegumi vai arī citas ierastās sabiedrības normas, kuras skolotāji vai 
ģimenes ir izmantojušas, lai ieviestu disciplīnu. 
2. Apdāvinātie bērni reaģē uz cieņu, ar kādu tiek akceptēti viņu lēmumi un viņu spējas. 
3. Apdāvinātie bērni pieņem gudrus lēmumus, ja viņiem nedaudz piepalīdz, un viņi vareni 
cīnās par to, lai varētu savas spējas likt lietā un lai tām būtu nozīme. 
4. Bērniem ir vajadzīga mācīšanās, pētīšanas prieks, lasīšana par vēsturi. Matemātiku, 
ekoloģiju, zemi un dabas zinātnēm, lai viņi varētu radīt savus sapņus. 
5. Bērnu vārdos slēpjas liela gudrība.  
6. Viņi cīnās ar nedrošības izjūtu, ar problēmām, kas rodas, kļūstot pieaugušiem, ar 
nespēcību, ar iemantoto bezpalīdzības izjūtu un sociālo netaisnību. 
7. Viņi rūpējas par mazākiem bērniem. 
8. Viņi izrāda cieņu pret visiem cilvēkiem. Nav nozīmes, vai šis pieaugušais ir celtnieks, 
ugunsdzēsējs vai kāds priekšnieks. 
9. Viņi grib izdarīt visu pēc labākās sirdsapziņas. 

 
 
 

Izmantotās literatūras saraksts 
 
1. Taubere Lī Kerols un Džeina. Indigo bērni. – R.: ALI S, 2006. 
2. Taubere Lī Kerols un Džeina. Indigo suminājums. – R.: ALI S, 2007. 
 
 

Sagatavoja: Rita Burceva, Rēzeknes Augstskola, e- pasts rita.burceva@ru.lv 
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Padomi skolotājam, kurš vēlas attīstīt skolēnu dotības un talantus 
 

Vide:  

1. Radiet drošu, atraisītu un emocionāli labvēlīgu atmosfēru! 
2. Rosiniet skolēnus atklāsmei, nevis dodiet gatavas atbildes! 
3. Esiet skolēnam līdzās ar savu padomu, ideju, ierosinājumu, bet 

nemēģiniet viņam uzspiest savu viedokli, viņu „lauzt” un padarīt 
līdzīgi domājošu ar citiem 

4. Pirms izdariet secinājumus, rūpīgi izanalizējiet situāciju! 
5. Respektējiet bērnu, arī viņa fantāzijas un pieredzi!  
6. Esiet atbalstošs, cieņpilns un uzticams! Smejieties nevis par bērnu, 

bet gan kopā ar bērnu! 
7. Nekad neapgalvojiet: „ tas nav iespējams!” Mēs pārzinām tikai 

sīku daļiņu no tā, ko  zinātne, cilvēce un Visums  var atklāt 

nākotnē! 

8. Maksimāli bieži iesaistiet skolēnus aktivitātēs, kurās viņi var 
apliecināt savu talantu! 

9. Klasē veidojiet projektu galarezultātu, radošo darbu utt. izstādes! 
10. Klasē izveidojiet stendu, tāfeli utt., kurā skolēni var atspoguļot 

savas ar mācīšanos saistītās idejas. Tas var noderēt tieši jums! 
11. Uzklausiet un realizējiet skolēnu idejas pat tad, ja esat pārliecināti, 

ka neizdosies. Arī no kļūdām mācās! 
12. Esiet demokrātisks, nevis autoritatīvs!  

 

Mācību process:  

1. Izvēlieties uzdevumus, veidojiet projektus vai pētījumus, kuri 

nodrošina “augsta līmeņa” domāšanas procesu attīstību, bez kā 

nav iespējama radoša problēmu risināšana 

2. Dodiet iespēju izvēlēties uzdevumu, lai  skolēnam nevajadzētu 

vēl un vēlreiz pildīt jau zināma veida darbības 

3. Kopā ar skolēnu izveidojiet individuālo mācīšanās plānu tieši 
viņam un ļaujiet talantīgajam bērnam izvirzīt sev mērķus 

4. Mācīšanos padariet aizraujošu, dažādojot stundās pielietotās 
metodes un paņēmienus! 



5. Rosiniet bērnus mācīties netradicionāli: veidot savas video 
filmiņas, intervijas, fotopanorāmas, rakstīt stāstiņus vai 
dzejoļus, sacerēt dziesmas utt. 

6. Uzklausiet skolēnu  jautājumus un gadījumā, ja atbildes nav, 
godīgi to arī atzīstiet 

7. Iesaistiet skolēnus visdažādākajās lomās- pētnieka, iniciatora, 
eksperta, mākslinieka u.c. Ikkatram māciet būt līdzatbildīgam! 

8. Plānojiet mācību procesu tā, lai pēc iespējas biežāk rastos 
„taustāms” rezultāts: modelis, shēma, grafiks, zīmējums, 
referāts, reportāža, makets, kolekcija utt.  

9. Veidojiet starpdisciplinārus, uz iepriekšējo pieredzi un 
zināšanām balstītus projektus! 

10. Nebaidieties uzticēt  konsultanta vai palīga lomu talantīgajam 
skolēnam 

11. Atvēliet pietiekami laika daudzveidīgai un aizrautīgai darbībai, 
lūdzot stundu sarakstu veidot tā, ka ir ieplānotas regulāras 
projektu dienas( starpdisciplināras, 1 reizi nedēļa) vai 
dubultstundas vai cits jums pieņemams variants 

12. Vienmēr un visur veiciniet uzdrīkstēšanos, radošumu un 
fantāziju! 
 

 

Atziņas, kuras radās projekta ietvaros notikušās vasaras skolas- nometnes laikā 

apkopoja: Elita Opincāne 
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School’s name    Malta 1. Secondary School 
 
Activity’s name  
Defining and solving problems. 
 
Aims 
Develop students’ skills to analyze, judge logically and draw conclusions. 
 
Main activities 
 
Pre-reading activities (observing the picture and defining  problems).  
While-reading activities (reading the text; comparing; finding other problems in 
the text). 
Post-reading  activities (choosing 2-3 problems and finding solutions).  
  
Methodology description 
Students observe the picture ‘’Open window’’ and define the problems. The 
teacher writes them on the blackboard. 
Students read the text with the same title as the picture, compare if their guesses 
were right. In addition, they name other problems mentioned in the text. The 
teacher writes them on the blackboard as well. 
Students choose 2-3 problems in order to find solutions. But in each solution they 
have to use a word chosen by chance (10 words were written on the blackboard at 
the beginning of the lesson but covered with a sheet of paper). They may use the 
word not directly; the word can stimulate ideas that can help to solve the problem. 
 
Achieved results 
Students defined problems and found solutions. They revised vocabulary. 
 
Experience of pupils / teachers    
Students developed their creative thinking; speaking, reading and writing skills. 
Students learned to use vocabulary. They communicate with group members. 



The teacher found out students’ abilities in order to organize group work 
successfully. The teacher came to a conclusion that different methods increase 
students’ interest to subject. 
 
 
Teacher: Anna Šmaukstele, e- pasts anna.smaukstele@saskarsme.lv 
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Skolas nosaukums:  Maltas 1. vidusskola 
 
Pasākums: Projektu darbs par tēmu: ”Trijstūris matemātikā un manā apkārtnē”  
 
Mērķis, galvenās aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
Mērķis: Strādājot grupās, mācīt skolēniem atlasīt svarīgāko informāciju, veidot prezentācijas un 
prezentēt savu darbu , lai attīstītu skolēnu pētnieciskās un sadarbības prasmes, kā arī veicinātu 
interesi par matemātiku. 
Galvenās aktivitātes.  

1. Skolēni sadalās grupās. Katra grupa izvēlas/izlozē konkrētu uzdevumu (viena grupa - 
trijstūris matemātikā; otra grupa - trijstūris manā apkārtnē); 

2. Sadala pienākumus grupā; 
3. Skolēni vāc informāciju; 
4. Skolēni apskata, izanalizē, atlasa savākto informāciju un veido prezentāciju; 
5. Skolēni prezentā savas grupas darbu; 
6. Izvērtē rezultātus; 
7. Pārrunā katras grupas veikumu. 

Metodoloģijas apraksts:  
 Lai izprastu un iemīlētu matemātiku, ir daudz jāpiedomā pie tā, lai kārtējais temats 
skolēniem būtu ne tikai skaidrs no matemātikas viedokļa, bet lai skolēni spētu saskatīt šī temata 
pielietojumu arī ikdienā. Šim nolūkam lietderīgi ir izmantot pētniecisko metodi. 
 Sākumā skolēni tiek sadalīti grupās  pa 5-6 cilvēki katrā grupā. Skolotājs izvirza grupu 
kapteiņus, pārējos skolēnus grupā uzaicina kapteiņi saucot pēc kārtas pa vienam. Ja skolēnu skaits ir 
lielāks, tad veido divas viena veida grupas un divas otra veida grupas. 

Kad grupas ir izveidotas, tad skolēni sadala pienākumus. Izvirzītais kapteinis ir grupas 
koordinators, tad ir nepieciešams prezentācijas veidotājs - noformētājs, informācijas apkopotājs, 
prezentētājs un pārējie skolēni ir informācijas vācēji. Protams, ka katrs  skolēns drīkst palīdzēt 
savam grupas biedram. 

Šis darbs varētu tikt veikts 10.klasē. Skolēni jau daudz informācijas par trijstūriem ir guvuši 
pamatskolā, tāpēc tagad šī informācija – teorija par trijstūriem (to iedalījums, galvenie nogriežņi 
trijstūros, īpašības un teorēmas, kas saistītas ar trijstūriem) vienai no grupām ir vienkārši jāapkopo, 
atlasot būtiskāko. Informācijas iegūšanai izmanto klasē un bibliotēkā atrodamās mācību grāmatas, 
kā arī interneta resursus. Savukārt otra grupa veic nelielu pētījumu, vāc informāciju par trijstūriem 
apkārtnē gan izmantojot interneta resursus, gan uzmanīgi pētot katrs savu apkārtni fotografējot un 
aprakstot. 

Kad informācija ir savākta, tad skolēni atlasa būtiskāko, pārrunā,  konsultējoties ar skolotāju 
par to, vai ir atrasta svarīgākā informācija un veido prezentāciju. 

Skolēni prezentē savu darbu. Tai laikā gan skolotājs, gan pārējo grupu skolēni vērtē 
veikumu pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. Noslēgumā visi kopīgi pārrunā prezentācijās redzēto.   
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Sasniegtais rezultāts: Veicot šo darbu, skolēniem tiek attīstītas vairākas prasmes. 

Skolēniem ir jāprot sadarboties grupā, atlasīt svarīgāko informāciju, saskatīt visikdienišķākajās 
lietās kaut ko īpašu, veidot prezentāciju un prezentēt, kā arī izanalizēt dzirdēto, izdarot secinājumus. 
Skolēni bija pārsteigti, par to, ka trijstūru mums apkārt ir ļoti daudz un tie ir visneiedomājamākajās 
vietās. Trijstūrus skolēni atrada gan arhitektūrā, gan apģērba un rotu dizainā, ceļa zīmēs, mūzikas 
instrumentos, pat taureņa spārni un tulpes zieds atgādina trijstūri un kur nu vēl slavenais Bermudu 
trijstūris. Izrādījās, ka arī skolā un tās teritorijā ir atrodami trijstūri. Prezentācijas bija ļoti 
interesantas.  

 
Skolēnu/Skolotāja pieredze 

Skolēni pilnveidoja sadarbības prasmes. Pilnveidoja savas organizatora spējas. Attīstīja pētniecības 
prasmes, kas lietderīgi noderēs rakstos jau lielākus darbus, un  prezentēšanas prasmes. Skolēniem 
radās lielāka motivācija apgūt matemātiku. 
Skolotājs apkopoto informāciju varēs izmantot stundās. Šādā veidā skolēni neviļus ir atkārtojuši 
teoriju par trijstūriem un skolotājs var turpināt darbu pie padziļināta temata apguves. Tāpat 
izveidojās labāks kontakts ar skolēniem, skolēni uz matemātiku paraudzījās no cita skatu punkta. 
 
Skolotāja Inese Bundere, e- pasts inese.bundere@saskarsme.lv 
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Skola Maltas 1.vidusskola  

Aktivitāte Mācību stunda kristīgā mācībā 1.klasei. Stundas temats ,,Pirmo cilvēku 

nepaklausība Dievam.” 

Mērķis: Apgūt zināšanas par to, ka iespējams atjaunot saikni ar Dievu, kaut gan 

cilvēks ir sagrēkojis. 

Metodoģijas apraksts  

1. klasē stunda tika vadīta, izmantojot daļēju meklējumu jeb heiristisko metodi, kura 

realizējās skolotāja vai skolēna daļēju meklējumu pārrunā, kad skolēni ne tikai 

reproducē zināšanas, bet arī iesaistīti meklējumos, kā visefektīvāk atrisināt uzdevumu. 

Mācību procesā nozīmīgi ir radināt skolēnus atbildēt uz jautājumiem, kas veicina 

domāšanas procesu norisi, vienlīdz attīstot zināšanas, izpratni, izvērtēšanu. 

Stāstā „Jēkabs grib būt labs”, izmantoju heiristiskās pārrunas. Katrs jautājums tika 

uzskatīts par soli uz problēmas risinājumu. Minētajā situācijā bija šādi jautājumi: 

Kāpēc Jēkabs gribēja būt labs? 

1) Kāpēc Jēkabam izdevās būt tikai daļēji labam? 

2) Ko Jēkabs saprata? Labam būt ir viegli, vai grūti? 

3) Kāpēc labam ir būt grūti? 

No tā, ko skolēni bija sapratuši stāstā, viņi veica uzdevumu: 

1. Ko es atbalstu Jēkaba rīcībā? 

2. Ko es neatbalstu Jēkaba rīcībā? 

Šis uzdevums un arī nākamie stundas gaitā sekmēja skolēnu patstāvīgas domāšanas 

attīstību, veidoja prasmes un iemaņas. 

Sasaistot stundas tematu „Pirmo cilvēku nepaklausība Dievam” ar ikdienu, tika risinātas 

dažādas problēmsituācijas, kur ikdienā izpaužas nepaklausība: 

1. Tētis neļauj braukt ar velosipēdu uz ielas, bet zēns neklausās tēti. 

2. Zooloģiskajā dārzā nedrīkst barot dzīvniekus, bet meitene lācim būrī iemet 

konfekti. 
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3. Jānis bez atļaujas paņem drauga flomāsterus un ieliek tos somā. 

Skolēni risināja šīs problēmsituācijas, izteica savu viedokli; skaidroja, kas šajās 

situācijās ir negatīvs, piedāvāja savus variantus, stāstīja kādas sekas var būt 

nepaklausībai. 

Uzdevumi darba lapā veicināja izvērtēt labu un sliktu rīcību, sasaistot tos ar Bībeli, 

tādējādi rosinot skolēnus izvērtēt labu un sliktu rīcību ikdienā. 

Jaunākā skolas vecuma bērniem mācīšanās procesā ir ļoti nozīmīgas spēles. Spēle ir 

dabisks bērnu audzināšanas veids, tādējādi tēmas apguvē tika izmantotas trīs spēles. 

        Spēle „Labie vārdi” veicināja iespēju praktiski izmantot apgūtās zināšanas par 

grēku. Spēles uzdevums – pēc iespējas vairāk nosaukt labu vārdu. Nosauktie vārdi bija 

lūgt, strādāt, mācīties, palīdzēt utt. 

        Spēle rosināja uz pozitīvu rīcības motivāciju, kā arī pārdomāt, ka labie vārdi 

ikdienā būtu jāsaka biežāk. 

         Spēle „Kur tu esi” tiešā veidā parādīja, kā grēks „piesien” cilvēku un viņam grūti 

vienam pašam bez Dieva palīdzības izkļūt no grēka lamatām. 

         Spēle „Kā atjaunot attiecības ar Dievu” bija kā atbilde stundas mērķim : ka 

iespējams atjaunot attiecības ar Dievu, kaut gan cilvēks ir sagrēkojis. 

Spēles laikā veidojās dažādas situācijas. Izvirzītās problēmas risinājums šeit tika 

parādīts nevis ar apgūto zināšanu reproducēšanu, bet ar radošu pieeju, lai sasniegtu 

vēlamo rezultātu. 

Balstoties uz konkrēto vecuma posmu, tiek pilnveidota bērna reliģiskā domāšana tādā 

mērā, kā to ļauj bērna pieredze un spējas. 

 

Sasniegtais rezultāts 
Stundas mērķi un uzdevumi tika sasniegti  izmantojot: 

1) dialogu, kur uzdotie skolotājas jautājumi, rosināja kritiski izvērtēt Jēkaba rīcību. 

2)  emocionālu stāstījumu, dziedāšanu, jo jaunākā skolas vecuma bērni ir ļoti 

emocionāli. Emocionālie impulsi – prieks, pārsteigums un izbrīns atmodina snaudošās 

smadzeņu šūnas. 
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3) heiristiskās pārrunas, uzdevumus, kur tika risinātas problēmsituācijas, kas 

sekmēja rīcības motivācijas izvērtēšanu. 

4) spēles palīdzēja organizēt aktīvu mācīšanos, jo tās ir ļoti nozīmīgas šī vecuma 

bērniem. 

Stundā tika nodrošināta atgriezeniskā saite – skolēnu darba neformāls mutvārdu 

vērtējums.  

      
Skolēnu pieredze/Skolotāja pieredze 
 Ar interesi vēroju, kā skolēni risina dažādas problēmsituācijas, izsaka savu viedokli. Ar 

gandarījumu varēju noskatīties, cik aizrautīgi skolēni spēlē spēles, cik emocionāli dzied 

dziesmas, ar atbildības sajūtu veic uzdevumus. Dažādās formas un metodes stundā 

veicināja radošu pieeju temata ,,Pirmo cilvēku nepaklausība Dievam” apguvei.  

 
Skolotāja :  Inta Pauliņa, e- pasts inta.pauliņa,@saskarsme.lv 
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Skolas nosaukums 
Maltas 1. vidusskola 
 
Pasākums 
Pēcpusdienas „Brīnumi dabaszinībās” scenārija veidošana un pasākuma vadīšana. 
 
Mērķis 
Veidojot pasākuma scenāriju  un novadot pasākumu,  attīstīt skolēniem izpratni par 
fizikālajiem un ķīmiskajiesm procesiem, izkopt organizatora talantu organizējot pasākumu, 
veicināt interesi par dabaszinību mācību priekšmetiem. 
 
Metodoģijas apraksts 

1. Skolēni sanāk kopā un notiek prāta vētra, ko un kāda veida pasākumu izvēlas, kādu 
priekšmetu zināšanas būs vajadzīgas; Skolēni izvēlējās  rīkot pēcpusdienu 
dabaszinībās pamatskolas skolēniem; 

2. Izvēlas konkursus pasākumam( tornis, krustvārdu mīkla, parktiskais darbs „Vārāmā 
sāls atdalīšana”; 

3. Izvēlas vadītāju; 
4. Sadala pienākumus grupās, par ko katrs atbildēs; 
5. Skolēni vāc informaciju veidojot katrs savu konkursu; 
6. Prezentē savas idejas grupā; 
7. Notiek ideju apspriešana, un tiek izvēlēts labākais rezultāts; 
8. Notiek pasākuma scenārija veidošana, darba lapu sastādīšana; 
9. Tiek meklēti veiksmīgākie demonstrējumi,( ūdens vārīšanās zem kupola, lupatas 

degšana, eksperimenti ar elektrostatisko mašīnu, tenisa bumbiņas lidojums); 
10.  Katras darba grupas veikuma apkopojums, izvērtēšana; 
11. Tiek vadīts pasākums. 

 
Sasniegtais rezultāts:  
Veidojot scenāriju skolēni iemācījās apstrādāt informāciju, ģenerēt idejas un tās arī īstenot 
dzīvē. Rezultātā skolēni izplānoja un novadīja pēcpusdienu pamatskolas akolēniem. 
Pēcpusdiena izdevās interesanta un saistoša.  
 
 
Skolēnu pieredze/Skolotāja pieredze 
 
Skolēni pilnveidoja prasmi organizēt pasākumu, veidot scenāriju, vadīt, apguva konkursu 
veidošanas iemaņas un attīstīja prasmi demonstrēt interesantus ekperimentus fizikā un ķīmijā. 
Pilnveidoja savas organizatora spējas. Skolēniem radās lielāka motivācija apgūt dabaszinību 
priekšmetus, attīstījās prezentēšanas spējas. 
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Skolotājam izveidojās labāks kontakts ar skolēniem.  Skolēnu  apgūtās zināšanas un iegūtās 
prasmes atvieglos skolotāja darbu, kad tiks izmantota  projektu metode, jo skolēni ir apguvuši 
prasmi plānot un vadīt grupas darbu. 
 
 
Skolotājs : Imants Tučs, e-pasts imants.tucs@saskarsme.lv 
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Skola Maltas 1.vidusskola 

Aktivitātes nosaukums Koka augstuma noteikšana (praktiska nodarbība ārā). 

Mērķi:  1. Parādīt skolēniem, kā praktiski pielietot matemātikas stundā iegūtās zināšanas tematam 

,,Līdzīgi trijstūri” 

               2. Izmantot netradicionālus darbarīkus  

Metodoloģijas apraksts 

Nepieciešamās priekšzināšanas: skolēni ir teorētiski apguvuši tematu „Līdzīgi trijstūri”, zina definīcijas, 

teorēmas, prot veikt aprēķinus. 

Nodarbības norises vieta: skolas teritorija. Skolēni izmanto skolotājas un pašu sagādātos darba rīkus. 

Pilda uzdevumu noteikumus. 

1. Uzdevums: Noteikt koka augstumu ar spoguļa palīdzību. 

 Šim nolūkam vajadzīgs paliels spogulis un metramērs. Novieto spoguli horizontāli izmērāmā 

attālumā no koka. Skolēns atkāpjas no spoguļa tik tālu, lai spogulī varētu ieraudzīt koka galotni. 

Aprēķina koka augstumu ,saskatot līdzīgus trijstūrus. 

Skolēni darbojas pārī, mēra un pieraksta rezultātus, noskaidro, vai koka augstumu pēc šādas 

metodes var noteikt precīzi. 

2. Uzdevums: Noteikt koka augstumu ar sprunguļa palīdzību! 

Šim nolūkam vajadzīgs metramērs un  sprungulis, kurš ir tikpat garš, cik skolēna  taisni izstiepta 

roka, no pleca līdz plaukstai. Skolēns tur sprunguli stateniski taisni izstieptā rokā, nostājas tā, lai 

sprungulis nosedz mērāmo koku no apakšas līdz augšai. Skolēni aprēķina koka augstumu, izmantojot 

līdzīgus trijstūrus. 

Skolēni darbojas pārī, mēra un pieraksta rezultātus, noskaidro, vai koka augstumu pēc šādas 

metodes var noteikt precīzi. 

3. Uzdevums: Noteikt koka augstumu, izmantojot ēnas garumu! 

Šim nolūkam skolēnam jānostājas, tā, lai tas atrastos kokam blakus un redzētu savu ēnu, 

protams, skolēnam jāzina sava auguma garums. Izmantojot metramēru, iespējams izmērīt skolēna un 

koka ēnas garumu, aprēķināt koka augstumu, saskatot līdzīgus trijstūrus. 
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Skolēni darbojas pārī, mēra un pieraksta rezultātus, noskaidro, vai koka augstumu pēc šādas 

metodes, iemantojot vienkāršus darbarīkus, var noteikt precīzi. 

Sasniegtais rezultāts 

Pēc visu uzdevumu veikšanas skolēni salīdzina rezultātus, var mērīt vienu koku, bet dažādām 

metodēm, noskaidro, cik precīzi ir aprēķināts koka augstums, kāpēc vienā vai otrā gadījumā var precīzi 

nesakrist atbildes, kādi faktori to ietekmē. 

 

Skolēnu pieredze/Skolotāja pieredze 
Skolēniem patīk darboties netradicionālos apstākļos, izmantot netradicionālus mērinstrumentus, 

sasniegt vēlamos rezultātus, izmantojot klasē iegūtās zināšanas. Skolotājs darbojas nepieciešamības 

gadījumā, kā konsultants, jebkurā brīdī sniegt palīdzību, novērst radušās kļūdas.  

 

Skolotāja Inita Kurme, e- pasts inita.kurme@saskarsme.lv 
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Skolas nosaukums:  Maltas 1. vidusskola 
Pasākums: Zigrīdas Ezeriņas izrādes “Ceļojums” iestudēšana. 
Mērķis, galvenās aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
Mērķis: Iestudējot izrādi, izmantot drāmas metodes vingrinājumus 1.-4. klašu teātra 
pulciņa nodarbībās, tādējādi attīstot radošumu un veidojot ansambļa kopdarbības izjūtu. 
Galvenās aktivitātes.  

1. Iesildīšanās/ievadnodarbības ( ķermeņa plastika, atbrīvošanās, emociju paušana) 
2. Saskarsmes ar partneri trenēšana( žesti, „gleznas”, „spogulis”) 
3. Runas vingrinājumi ( dikcijas vingrinājumi, skaļuma modulācija utt.) 
4. Lomu sadale, teksta apgūšana un tēlošanas iemaņu noslīpēšana  
5. Izrāde 

Metodoloģijas apraksts:  
 Lai iestudētu izrādi, ir daudz jāstrādā pie jauno aktieru talantu izkopšanas. Šim 
nolūkam lietderīgi ir izmantot drāmas metodi. 
 Ievadnodarbībās vispirms tiek strādāts pie skolēnu ķermeņa plastikas un 
lokanības, piemēram: skolēni kustas pa visu telpu; tad kustībai paredzētais laukums 
pakāpeniski  tiek ierobežots, vispirms līdz pusei no telpas, tad līdz vienai ceturtajai 
daļai; beigās skolēni kustas atkal pa visu telpu. Noteikums: kustoties skolēns nedrīkst 
aizskart otru! Lai kustības laikā skolēni mācītos paust savas emocijas, fonā var skanēt 
mūzika. Otrs ne mazāk svarīgs uzdevums ir atbrīvoties un paust savas emocijas un tas 
tiek īstenots izmantojot pantomīmas elementus. 
 Pirms uzsākt izrādes iestudēšanu, būtiski ir trenēt saskarsmi ar partneriem, 
mācīties telpas un ansambļa kopdarbības izjūtu. Šim nolūkam piemērots ir drāmas 
metodes vingrinājums “glezna”: mazie aktieri tiek sadalīti grupās; katra grupa vienojas, 
ko viņi attēlos; skolēni, improvizējot, kustas mūzikas pavadījumā; kad mūzika beidz 
skanēt- veido gleznu; otra grupa vēro un mēģina izdomāt gleznai nosaukumu, 
paskaidrojot,  kāpēc tā tika nosaukta šādi, ko katrs grupas dalībnieks dara utt.; vēlāk 
grupu lomas mainās. Vingrinājums “spogulis” attīsta ne tikai ķermeņa plastiku, bet arī 
iztēli, fantāziju, izdomu: mazie aktieri strādā pāros; viens skolēns tēlo spoguli; otrs 
skolēns rāda kustības; Skolēnam- ,,spogulim,, kustības precīzi jāatkārto, sinhroni 
jāatveido, ievērojot ritmu un tempu. 
 Lai varētu veiksmīgi apgūt lugas tekstu, nepieciešams iemācīties modulēt savas 
balss skaļumu. Arī te var palīdzēt drāmas metodes vingrinājumi: teātra pulciņa 
dalībnieki nostājas aplī; skolotājs pasaka teikumu; mazie aktieri teikumu runā mainot 
skaņas augstumu (skolotājs rāda ar rokām) - klusu, skaļāk.  Pareizu dikciju trenē 
teikumu sakot pa zilbēm bet skolotājs rāda ritmu. Skolēniem ir jāmēģina runāt skaidri, 
ievērojot ritmu. Izrādē aktieri ir kustībā, tāpēc skolēniem jāmācās  skaidri un izteiksmīgi 
runāt kustības laikā. Lai iemācītos šīs prasmes, iepriekšminētos vingrinājumus 
papildina: dalībnieks katram izteiktajam vārdam pievieno kustību. 
 Kad ar drāmas metodes vingrinājumu palīdzību ir noslīpētas skolēnu 
aktierprasmes, tad var ķerties pie lomu sadales, teksta mācīšanās un izrādes 
iestudēšanas. Šī aktivitāte ir laika ziņā visilgākā,  ļoti darbietilpīga un pacietību prasoša. 
 



 
 

 
 
 
 

Projekts „Dzirkstele- Solis uz virsotni“ 
“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“ 

Mūžizglītības programma, Comenius Regio partnerība 

 
 

 

Sasniegtais rezultāts: Iestudējot Zigrīdas Ezeriņas izrādi „Ceļojums”, veiktās  
aktivitātes  trenēja kopdarbības izjūtu, iztēli, sevis apzināšanos, žestus, mīmiku, 
emocijas un pilnveidoja valodas prasmes. Izrāde izdevās spilgta, brīva un dabiska. 
Skolēni ieguva pozitīvas emocijas, izbaudīja tēlošanas procesu un  grupas vienotību, kā 
arī pierādīja sev, skolas kolektīvam un vecākiem savu varēšanu un talantu. 

 
Skolēnu/Skolotāja pieredze 
Skolēni pilnveidoja ķermeņa plastiku un bagātināja savu emocionālo pasauli: iemācījās 
sajust partnerus, izprast viņu žestus un mīmiku, izteikt savas emocijas caur ķermeņa 
valodu un izbaudīt gandarījumu par darbošanos kopā.  Pilnveidojot savas aktiera dotības 
un ceļot pašapziņu, viņi  kļūst atvērtāki, brīvāki un radošāki arī ikdienā, ārpus pulciņa 
nodarbībām. Iegūtās prasmes viņiem noder arī mācību stundās, piemēram- prezentējot 
savu darbu.  
Skolotājam izveidojās labāks kontakts ar skolēniem, ir vieglāk iestudēt izrādi, jo, 
izmantojot drāmas metodes vingrinājumus, bērni kļūst atraisītāki, labāk pārvalda savu 
ķermeni un emocijas. Turpmākā saskarsmē un mācību procesā skolotājam ir efektīgāka 
kopdarbība ar skolēniem, jo pulciņa dalībnieki  labāk prot izpaust savas emocijas un 
spēj brīvi izmantot gan iztēli, gan fantāziju. Bērnu aizrautība ir motivējoša skolas 
pedagoģiskajā procesā vairāk iesaistīt ar aktiermākslu saistītas aktivitātes. 
 
Kontaktinformācija 
Maltas 1.vidusskola 
Tel.: +37164631440, e-pasts: malta1@saskarsme.lv 
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Skolas nosaukums–Verēmu pamatskola 
 

Aktivitātes nosaukums  - Lugas ,,Henny Penny’’ iestudēšana 
 

Mērķi, , galvenās aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
 
Mērķi: 

1. Dot iespēju skolēniem radoši lietot angļu valodu 
2. Praktizēt gramatiskās formas mutiski 

 
Aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
 
1. Angļu valodas skolotāja piedāvā 4.klases skolēniem iestudēt lugu ,,Henny Penny’’. 
Skolēni mācās dialogus, kurus viņi nedaudz pārveido vai pievieno dažas frāzes. Tas dod 
viņiem iespēju izteikt savu attieksmi par to, ko viņi prezentē. 
2. Skolotāja dod laiku izmēģināt dialogus. Atmosfēra klasē ir svarīga. Skolotāja vērš 
uzmanību uz stresa līmeni, intonāciju un ātrumu. 
3. Aktieri un aktrises rīko fināla izrādi 1.-3. klases skolēniem, kā arī bērnudārza 
audzēkņiem. Ir iespējams šo pasākumu nofilmēt. 

 
Sasniegtais rezultāts 
 
Visi 4.klases skolēni ir iesaistīti darbībā. Skolēni attīsta savas prasmes uzstāties, prezentēt 
auditorijas priekšā. Uzstāšanās ir gan mācīšanās, gan valodas lietošanas darbība. 
 
Skolēnu un skolotāju iegūtā pieredze 
 
Aktivitātes sagatavošanas un prezentācijas  laikā gan bērn,i gan skolotāji apgūst jaunas prasmes 
un pieredzi šādās jomās: 
- valodas kvalitātes uzlabošana un attīstīšana; 
- publiskās uzstāšanās iemaņu un kustības kultūras attīstīšana; 
- kontakta ar skatītājiem uzturēšana. 
 
Skolotāja: Marina Šarigina, e- pasts  marina.sarigina@saskarsme.lv 
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School name 
Malta 1. Secondary School 

 

Activity 
‘A museum guide’ 
 
Students` age group: form 8/ form 9. 
Time limit: 2 lessons 
 
Aims, main activities and methodology description 
Aim: to practice order of adjectives in speaking on the base of creative activity “A museum 
guide” 
Main activities:  

1. warming up  
2. grouping 
3. vocabulary work 
4. preparing a presentation for a museum guide 
5. presentation of the group work 
6. feedback 

 
To start the lesson one has to review word order of adjectives in a sentence and its scheme 
should be seen during the whole lesson. E.g. On the board there are fastened 3 pictures, 
belonging to one category. Some students get a slip of paper with just one adjective on it. Their 
task is to fasten them at the board in correct order to describe each picture . The rest of the class 
checks, if the order is correct and helps to make a correct chain of categories.  
Resources needed: board, 3 pictures, slips of paper with adjectives.  
 
The students are divided into groups of 3 or 4 and are shown different objects (e.g. spoon, a 
bulb, PET bottle, lipstick, coin, pen, a button, a toy, an envelope, chewing gum, etc.) 
Resources needed: some 10 objects , typical for nowadays  
 
In their group students have to think of one way of grouping these objects according to their 
size/ form/ purpose of usage/ material they are made of etc. Groups present their ideas. 
After that students get the task to describe 5 of these objects using the scheme on the board. 
They may use dictionaries. 
Resources needed: paper, pen, dictionary for each group. 
 
The groups get a new task. Imagine that you are now in year 2500. All these objects are 
displayed in an exhibition devoted to nowadays. In 15 minutes prepare a speech presentation 
for a museum guide , who will explain the history/ the usage of at least 3 of the objects.  
The groups are given useful phrases they can use to make the speech better 
 



The most unusual exhibit is  ………………… 
The funniest exhibit is……………………… 
………was used to…(+V1)/ for ….(Ving) 
…….. is made of…(noun)…./ to …(V1)….. 
…….. was found in ……..(place) 
It is supposed, that……. 

After the presentations participants share their ideas about the most attractive guide, the most 
original ideas, the  funniest ideas, etc. 
 
Achieved results 
As a result of this activity improves inner atmosphere in the lesson; both teacher and students 
get positive emotions, have both fun and good practice of grammar/ speaking in an informal 
way. 
 
Experience of pupils / teachers 
 
Pupils through group work get better contact with classmates, develop simultaneously their 
speaking/ writing/ listening skills ,presentation skills as well. Students set into practice 
theoretical knowledge about word order in a sentence, use passive grammar structures. The 
activity “A museum guide” develops also abstract thinking and enriches imagination of 
students. 
 
Teacher.  Using non-traditional creative activities teacher improves the contact with pupils too. 
This kind of activity motivates students to learn a target language.  If creative activities are 
used systematically, teacher gets motivated students with rich imagination. As a result their 
speaking/ written works get more effective as well. 
 
 
Teacher: Inna Mironova, e- pasts inna.mironova@saskarsme.lv 

 
 
 
Ajective word order. 
 

General 
opinion 

Size Shape Age Colour Origin/ 
nationality 

material 



 
 

strange Modern metal 

massive oval English 

small White and pink Wooden 
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Skolas nosaukums: 
Maltas 1.vidusskola 
Aktivitāte: 
Stunda 11.klasē (māc.gr.PUTJ 2,tēma: LAIKS, UN KĀ TO PAVADĀM) 
Stundas tēma: Darbs ar L.Petruševskas stāstu „Modinātājs” /2 mācību stundas/ 
 
Mērķis: Izmantojot kritiskās lasīšanas, Lando un drāmas metodi, attīstīt radošumu un 
veidot  kopdarbības  izjūtu. 
 
Metodoloģijas apraksts: 
1.Darbs pirms teksta lasīšanas. 
Skolēni izpilda uzdevumus, aizstājot pasvītrotos vārdu savienojumus ar sinonīmiem, 
izpilda pareizrakstības uzdevumu,iepazīstas ar informāciju par rakstnieci. 
2.Skolēniem tiek piedāvāts izvēlēties, kurā grupā darboties. 

      1.liriķi,   2.mākslinieki,   3.fiziķi,    4.režisors un aktieri. 
1.Saņem uzdevumu izlasīt stāstu un pārveidot tā saturu dzejas formā. 
2.Jāizlasa stāsts un jāuzzīmē komikss. 
3.Izlasīt stāstu un pēc Lando metodes,izmantojot dažādus simbolus , atbalsta vārdus, 
uzrakstīt stāsta saturu un spēt to izlasīt.Nofilmēt aktieru uzstāšanos. 
4.Izlasīt stāstu, uzrakstīt scenāriju, sadalīt lomas un nākošajā stundā nospēlēt 
iestudēto. 
Fiziķi filmē „izrādi” un sagatavo nofilmēto materiālu prezentācijai.(Izmantojam  
skolas fotokameru.) 
Pēc uzdevuma izpildes, katra grupa prezentē savu darbu. 
 
Sasniegtais rezultāts 
Darbs ar L.Petruševskas stāstu „Modinātājs” veicināja kritiskās lasīšanas iemaņu 
attīstību, trenēja kopdarbības izjūtu, iztēli, žestus, mīmiku, emocijas, pilnveidoja 
valodas prasmi.Skolēni ieguva pozitīvas emocijas, izbaudīja tēlošanas procesu,  
 



  
 

 
 

 

Projekts „Dzirkstele- Solis uz virsotni“ 

“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“ 

Mūžizglītības programma, Comenius Regio partnerība 

 

grupas vienotību. Skolēni ar interesi sekoja klasesbiedru prezentācijām, jo tās 
parādīja daudzveidīgu pieeju, strādājot ar vienu un to pašu tekstu. 
 
Skolēnu/skolotāju pieredze. 
Skolēni bagātināja savu emocionālo pasauli, guva gandarījumu par darbošanos kopā, 
par izdevušos prezentāciju, mācījās strādāt radoši, ģenerēja idejas, ielūkojās 
rakstnieces radošajā pasaulē.  
Skolotājam bija prieks par to aizrautību, ar kuru skolēni strādāja, par viņu radošajiem 
atklājumiem. 
 
  Skolotāja  Regīna Bikoviča, e- pasts regina.bikovica@saskarsme.lv 
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Skolas nosaukums:  Maltas 1. vidusskola 
 
Pasākums: “Pirmatnējā laika māksla” ( vizuālās mākslas stundas 6.klasēs; 5 mācību stundas) 
 
Mērķis, galvenās aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
 
Mērķis- aktualizēt zināšanas par pirmatnējā laika mākslu, veidojot praktiskas iemaņas, darinot tā 
laika posmam raksturīgos mākslas darbus 
 
Galvenās aktivitātes: 

1. radīt skolēniem priekšstatu par pirmatnējā laika mākslu; 
2. veidot praktiskus darbus, ievērojot pirmatnējās mākslas principus (silueti alu zīmējumos, 

sīkplastika); 
3. sekmēt starppriekšmetu saikni (stundas notiek paralēli vēstures stundām, kurās tiek apgūtas 

zināšanas par pirmatnējo laiku) 
 
Metodoloģijas apraksts 
            Lai nostiprinātu skolēnu teorētiskās zināšanas, kā arī  lai izkoptu bērnu mākslinieciskos 
talantus, stundās daudz izmantoju praktiskā darba metodi. Cenšos stundās izmantot ne tikai ierastos 
materiālus- papīrs, kartons, zīmuļi, krāsas, bet arī netradicionālos – PET pudeles, ziepes, smiltis, 
stikla pudeles, olu papīra kastītes utt. 

Pirmajā mācību stundā skolēniem tiek izsniegtas divas darba lapas, kuras ir jāizpilda stundas 
laikā. Darba lapā Nr. 1 skolēniem ir jāiepazīstas ar informāciju par pirmatnējā laika mākslu. Otrajā 
darba lapā ir doti attēli, zem kuriem skolēniem ir jāieraksta, kas ir attēlots un kurā pirmatnēja laika 
periodā radīts šis mākslas darbs. Skolēniem tiek uzdots arī mājas darbs. 

    Nākošajās trijās mācību stundās skolēni izpilda divus praktiskos darbus. Lai izpildītu 
praktiskos uzdevumus, skolēniem jābūt priekšstatam par pirmatnējā laika mākslu - alu zīmējumiem, 
skulptūru- mazā Venēra, megalīta celtnēm - menhīriem, dolmēniem, kromlehiem. Mācību stundā 
skolēni gatavo alu zīmējumus. Uz kartona, kurš aplīmēts ar smiltīm, izmantojot guaša krāsas vai 
akvareļkrāsas, tiek zīmēti izdomāti alu zīmējumi, ievērojot tā laika zīmējumu īpatnības – siluets, 
krāsa, sižets.  
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Nākošajā mācību stundā skolēni grebj no ziepēm pirmatnējā laika skulptūras, ievērojot attiecīgā 
perioda skulptūru īpatnības.  
 

      
 
  Pēdējā mācību stundā skolēni nostiprina iegūtās zināšanas par pirmatnējā laika mākslu, 

izmantojot staciju metodi. Stacijas metodi izmantoju kā vielas apkopojumu, skolniekus gatavojot 
ieskaitei. Skolēniem ir jāizpilda piecu staciju uzdevumi, tādējādi iegūstot par katru pareizu stacijas 
uzdevumu izpildi 1 punktu pie ieskaites punktiem. Uzdevumi ir dažādi, drīkst izmantot 
papildmateriālus- pierakstu burtnīcas, papildliteratūru. 
 
Sasniegtais rezultāts 
       Tika izveidoti interesanti skolēnu praktiskie darbi, ar kuru palīdzību tika nostiprinātas skolēnu 
zināšanas par pirmatnējā laika mākslu. Bērni apguva jēdzienus „siluets”, „arhitektūra”, „skulptūra”. 
Skolēni ieguva gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas par pirmatnējā laika mākslu. Izmantojot 
iegūtās zināšanas, skolēni izveidoja praktiskos darbus, kuros radoši apvienoja mūsdienu materiālus, 
tehnikas ar pirmatnējā laika mākslas tradīcijām 
 
 
Skolēnu/Skolotāja pieredze 
      Skolēni ieguva pieredzi  kā darboties ar netradicionāliem materiāliem( smiltis un ziepes). Bērni 
ar prieku zīmēja ar krāsām uz smiltīm, jo iepriekš tas nebija darīts.  
      Tāpat skolēni greba no ziepēm ne tikai mazās Venēras, bet arī cita veida siluetus. Bērni līdz šim 
strādājuši bija ar plastilīnu, kurš ir elastīgs materiāls. Izmantojot grebšanas tehniku, skolēniem 
grūtības sagādāja pareizas formas veidošana 
      Skolotājs labāk iepazinās ar skolēniem, guva lielāku priekšstatu par skolēnu spējām, kā arī  
zināšanām, nostiprinājās sadarbība ar skolēniem. 
        Jau ceturto mācību gadu skolā tiek praktizēta skolotājas pašas sastādītā mācību programmu 
vizuālajā mākslā, ievērojot ISEC vizuālās mākslas standarta prasības. Šī programma tika veidota, lai 
padziļinātu skolēnu zināšanas mākslas vēsturē, jo vidusskolā vairs nav mācību priekšmeta „Kultūras 
vēsture”, kā arī vēstures stundās nav tik daudz laika, lai pievērstu lielu uzmanību katra vēsturiskā 
perioda mākslai. 
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       Sadarbojoties  vēstures skolotāja un vizuālās mākslas  skolotāja  saskaņoja vizuālajā mākslā un 
vēsturē vienlaicīgi mācāmos tematus (piem., vienā laikā apgūt aizvēsturi un pirmatnējo mākslu).  
       Mācot par  pirmatnējā laika mākslu, skolotāja nonākusi pie secinājuma, ka darbs ir jāveic tādā 
mācību gada mēnesī, kad ir iespējams sameklēt sausas smiltis vai granti. 
        
Kontakti: Rita Siņavska, e-pasts rita.sinavska@saskarsme.lv 
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Skolas nosaukums  Maltas 1.vidusskola 
 
Pasākums Kulturoloģijas stunda 10.klasē „Kultūras tradīcijas” 
 
Mērķis: Padziļināt un dažādot skolēnu izpratni par jēdzienu „tradīcijas”.  Pilnveidot skolēnu radošās 
darbības, sadarbības un mācību sasniegumu izvērtēšanas prasmes. 
 
Metodoģijas apraksts 
Nepieciešamie resursi: No žurnāliem, avīzēm izgriezti dažādi virsraksti; rakstāmpiederumi 
(pildspalvas, marķieri); darba lapa (pielikumā). 
 
Sagatavošanās posms: Izglītojamie tiek sadalīti grupās pa 3 (lai būtu aizraujošāka dalīšanās grupās, 
var izmantot rotaļu „ķīnieši mājiņās” – divi skolēni nostājas ar seju viens pret otru, paceļ uz augšu 
rokas, plaukstas saliek kopā („mājiņa”, tas kurš stāv pa labi – „labā mājiņa”, kurš pa kreisi – „kreisā 
mājiņa”); trešais stāv pa vidu, zem sadotajām rokām („ķīnietis”); vadītājs sauc „labās mājiņas 
mainās!”/ „kreisās mājiņas mainās”/ „ķīnieši mainās” – attiecīgie skolēni samainās, pārskrien no 
vienas grupas pie otras, „zemestrīce” – visi mainās lomām; un tā vairākas reizes; tādējādi grupas tiek 
sajauktas un izjaukta dalīšanās grupās pēc draudzības principa; lai būtu vairāk vietas, var iziet 
gaitenī).  
 Kad skolēni ir sadalījušies grupās pa 3, sadala amatus. Katram skolēnam tiek iedots viņa 
amata apraksts. Amati:  

· Koordinators – vada grupas darbu, prezentē grupā paveikto 

· Slavinātājs – pēc citu grupu prezentāciju noklausīšanās, jāpasaka pozitīvas atziņas par 
dzirdēto (kas patika, stiprās puses utml.) 

· Kritizētājs – pēc citu grupu prezentāciju noklausīšanās, jāizsaka kritiskas, argumentētas 
piezīmes par dzirdēto (kas nepatika, trūkumi, nepieciešamie uzlabojumi utml.) 

 
Atkārtošanas posms: Nepieciešamās priekšzināšanas: izglītojamajiem ir izpratne par jēdzienu 
„kultūras tradīcijas”. Skolotāja uzdod jautājumus „Kas ir tradīcijas? Kas raksturīgs?”. Skolēni sauc, 
atbildes tiek pierakstītas uz tāfeles /prāta vētra/. Iespējamās atbildes: uzskatu sistēma; domāšanas 
veids; paražas un ticējumi; noteiktas darbības; rituāli; pāriet no paaudzes paaudzē; prasmes; kādā 
cilvēku grupā nostiprinājusies rīcības vai izturēšanās veids; kultūras normas utml. 
 
Darbs grupās /radošais darbs; metode „Stāsta sacerēšana”/: Katrs grupas koordinators izvelk 10 
lapiņas ar izteikumiem (virsrakstiem); izmantojot vismaz 5 no 10 brīvi izvēlētus izteicienus, ir 
jāizpilda uzdevumi darba lapā; uzrakstītajā tekstā ar marķieri jāpasvītro, kuri izteicieni – virsraksti no 
izlozētajiem ir izmantoti. 
 
Noslēguma posms: Katra grupa prezentē savu darbu – nolasa.  Kamēr viena grupa prezentē, pārējās 
grupas – klausās un izvērtē. Pēc prezentācijas – slavinātāji paslavē, kritizētāji -kritizē (laika 



ekonomijas nolūkos var likt runāt tikai blakusgrupas kritizētājam un slavinātājam, ja laika pietiekoši 
– var ļaut izteikties katrai grupai).  Paralēli katra grupa novērtē citu grupu prezentācijas, izmantojot 
darba lapās iekļautos vērtēšanas kritērijus. Nobeigumā – tiek pārrunāts paveiktais darbs (kas veicās, 
kas sagādāja grūtības). 
 
Sasniegtais rezultāts 
Izglītojamie padziļināja izpratni par jēdzienu „tradīcijas”, veidojās izpratne par tradīciju mainīgumu, 
par jaunu tradīciju ienākšanu mūsu kultūrvidē.  Skolēni ģenerēja idejas un, izmantojot virsrakstus ar 
dažbrīd ļoti specifisku saturu, stundā tapa interesanti radošie darbi. Stunda izdevās interesanta, un 
saistoša.  
 
Skolēnu pieredze/Skolotāja pieredze 
 
Skolēni aktualizēja iepriekš apgūtās zināšanas; pilnveidoja savas radošā darba prasmes,              
mācījās paskatīties uz apgūstamajiem jēdzieniem no cita skatupunkta; mācījās objektīvi izvērtēt citu 
skolēnu darbu, katru „patika/nepatika” argumentēti pamatojot. Skolēniem radās lielāka motivācija 
apgūt kulturoloģiju, iedziļināties kultūras problēmās. 
 
Skolotājai izveidojās labāks kontakts ar skolēniem, jo stundā valdīja brīva, radoša gaisotne. No 
skolēnu prezentācijām kļuva skaidrs viņu interešu loks. Šī bija pirmā metodes „Stāsta sacerēšana” 
(Kreativitātes diagnostika un attīstība. Mācību metodiskais līdzeklis. - R.:RPIVA, 2011.- 100 lpp.) 
aprobācija. Gūta laba pieredze un jaunas atziņas, kā šo metodi varētu izmantot turpmāk. 

 
Skolotāja Sandra Štekele, e- pasts sandra.stekele@saskarsme.lv 
 
  



KULTŪRAS TRADĪCIJAS  
Radošais darbs 

 
Izdomājiet vienu tradīciju, kuru, jūsuprāt, varētu iedzīvināt mūsdienu kultūrvidē! Pamatojiet 
nosaukuma, laika un vietas izvēli! Aprakstiet tradīciju  un tās nozīmi! 
 
Tradīcijas nosaukums ______________________________________________________________ 
 
Norises laiks, vieta ________________________________________________________________ 
 
Tradīcijas norises apraksts ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Tradīcijas nozīme 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Grupu darba izvērtējums /max 6p./: 

Kritēriji un punkti 1.grupa 2.grupa 3.grupa 4.grupa 5.grupa 
Tradīcijas nosaukums 1 punkts      
Norises laiks, vieta 1 punkts      
Tradīcijas norises 
apraksts 

2 punkti      

Tradīcijas nozīme 2 punkti      
KOPĀ      

Grupā darbojās: 
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Skolas nosaukums:  Verēmu pamatskola 
 
Pasākums: Ikgadējs pasākums “Talantu šovs” 
 
Mērķis, galvenās aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
 
Mērķi: 

1. Dot iespēju katram skolēnam radoši izteikt un parādīt savas intereses, spējas un 
talantus. 

2. Motivēt audzēkņus atrast savu interešu jomu un attīstīt to. 
3. Celt skolēnu pašapziņu.  

Galvenās aktivitātes un  metodoloģija: 
 
1. Priekšmetu un pulciņu skolotāji, klašu audzinātāji vēro un izvērtē skolēnu spējas, 
intereses un talantus, mudina  viņus pieteikties skolas ikgadējam talantu šovam. 
2. Metodiskajā sanāksmē pedagogi  apkopo pieteikumus un plāno pasākuma gaitu, 

konsultatīvā darba formas, kuras ir individuāli diferencētas. Katram skolēnam tiek 

noteikts viens vai vairāki skolotāji-konsultanti. 
3. Divu mēnešu laikā notiek intensīvs individuālais darbs, kura gaitā topošiem šova 

dalībniekiem skolotāji-konsultanti un vecāki palīdz sagatavot priekšnesumu, attīstīt 

runāšanas  un kustību kultūru, izdomāt uzstāšanās gaitu un vizuālo noformējumu. 
 

Sasniegtais rezultāts: Katru mācību gadu 30%-35% skolas audzēkņu piedalās talantu šovā 

un mācās demonstrēt  savu talantu auditorijai, prezentēt sevi un savus sasniegumus. Skolēnos 

rodas pārliecība par savām spējām un viņi mācās, sadarbojoties ar pieaugušajiem ( vecākiem, 

pedagogiem), mērķtiecīgi pilnveidot savus talantus. 

 
Skolēnu/skolotāja pieredze 
Skolotāji, pateicoties šim pasākumam, tiek rosināti dziļāk ielūkoties savu audzēkņu 
spējās un tās novērtēt.  Pasākuma sagatavošanas gaitā viņiem ir  iespēja saskatīt katra 

bērna  unikalitāti un  īpašo talanta dzirkstelīti, novērtēt to, kā arī saskatīt jomas, kurām 

izglītības procesā jāpievērš īpaša uzmanība nākotnē.  

Skolēni, mācoties sagatavot, noformēt un prezentēt priekšnesumu, kļūst atraisītāki, 

atbrīvotāki un izjūt savu unikalitāti. Neatsverams skolēnu ieguvums ir uzdrīkstēšanās, 

prasme brīvi darboties un uzturēt kontaktu ar skatītājiem. Interese par pasākumu no 

skolēnu vidus tikai pieaug un pat tie, kuri pagaidām kautrējas, nākotnē cer uzstāties 

Talantu šovā. 

 
Kontaktinformācija 
Vērēmu pamatskola 
E-pasts: veremi@saskarsme.lv 
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9. klases skolnieceDaiga Utāne  demonstrē              6.un 7. Klases skolnieces E. Ivanova 
savu mākslinieces talantu ( 2011.)                      K. Gulbiņa, J.Ivone dzied talantu parādē 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.klases skolniece Enija Dervenika 
demonstrē pērļošanas talantu (2011) 

 

        
 
 2. klases skolnieks Daniels Aleksandrs                 Muzicē skolas vokāli instrumentālais    
Lebeds  demonstrē burvju trikus (2011)             ansamblis „Dūmi” (2012) 
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Skolas nosaukums 
Maltas 1.vidusskola 
 
Pasākums 
 Ko un kā pēta bioloģijā? 
 
Mērķis, galvenās aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
Mērķis: pilnveidot skolēnu izpratni par bioloģijas pētīšanas metodēm brīvā dabā un 
drošības noteikumu ievērošanu.   
 
Galvenās aktivitātes:   
Divas mācību stundas 7.klasē „Ko un kā pēta bioloģijā?”, mācot tematu „Bioloģija – 
zinātne par dzīvajiem organismiem”. 
  Grupu darbs. Individuāls darbs. Darbu prezentēšana, Izstādes veidošana. 
 
Metodoloģijas apraksts:  
  
    Pirmā stunda.  
     
      � Skolotāja  iepazīstina skolēnus  ar pētīšanas metodēm bioloģijā.   Plašāk  tiek 
apskatītas bioloģijas pētīšanas metodes brīvā dabā.  
      � Skolēni sadalās grupās (grupā 3 – 4 skolēni).  Katra grupa saņem kasti ar 
dažādiem ierīcēm, piederumiem un materiāliem, kas nepieciešami bioloģijas  
pētījumu veikšanai  (lupa, šķēres, mērlenta, kompass, zīmulis, burtnīca, plāksteris, 
u.c. ).  
      � Skolēni apskata piederumus un apspriežas, kā tie būtu izmantojami veicot 
pētījumus brīvā dabā. ( laiks 15 min.) Skolotāja  darbojas kā grupu konsultants. 
      � Katra grupa stāsta pārējiem skolēniem kā izmantos dotos priekšmetus veicot 
pētījumus brīvā dabā. Pārējie skolēni papildina, uzdod jautājumus. 
      � Skolotājas vadībā  pārrunā drošības noteikumus, kas jāievēro veicot pētījumus 
brīvā dabā. Kā rīkoties, ja notiek kāds negadījums (kukaiņu, čūskas kodumi, sīkas 
brūces, izmežģījumi u.c.)  
     � Mājas darbs: uzzīmēt vai izveidot kolāžu par tēmu „Es dodos veikt pētījumu 
……..” (mežā, pļavā, purvā, upē, ezerā), kurā attēloti piederumi un materiāli, kas 
nepieciešami pētījuma veikšanai,  piemērots apģērbs.   
       
     Otrā stunda. 
   
  � Skolēni prezentē savus darbus, pastāsta, kur dosies veikt pētījumus, pamato 
piederumu un apģērba izvēli. Pastāsta, kādi drošības pasākumi jāievēro. 
   � Skolēni piestiprina savus darbus pie sienas un izveido izstādi. 
   � Filmas fragments par pētījumu veikšanu Amazones lietus mežos. 
    
Sasniegtais rezultāts 



 
v Skolēni apspriežas par piederumu un materiālu pielietojumu; 
v Atkārto drošības noteikumus, veicot pētījumus; 
v Zīmē vai veido kolāžu par pētījumu veikšanu brīvā dabā;  
v Skolēni prezentē savus darbus; 
v Izveido izstādi. 

  
Skolēnu/ skolotāja/ pieredze: 
          
    Skolēni sadarbojas, strādājot grupās, izmanto savu pieredzi, analizē situācijas. 
Lielākā daļa skolēnu zīmē, kā dosies veikt pētījumu dabā, daži veido kolāžas.        
Skolotājam jānorāda, lai skolēni necenšas uzzīmēt visus piederumus, ko apskatīja 
stundā, bet pārdomāti izvēlas tos, kas patiešām nepieciešami. Īpaša uzmanība jāvelta 
drošības pasākumiem, kas jāievēro dodoties brīvā dabā. 
  
               
 
Kontaktinformācija 
 
Maltas 1.vidusskola 
Skolas ielā 5. Malta, Maltas pagasts 
Rēzeknes novads, Latvija. LV 4630 
Tel.:+37164631440 
e- pasts: malta@saskarsme.lv  
www.vsk1.malta.lv 
 
Skolotāja:  Aija Sniķere  
  
 

 
 

Skolēnu   zīmējumi  un kolāžas 
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Nosaukums Rēzeknes Augstskola 
Aktivitātes nosaukums 
Individuālā programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu daudzpusīgo spēju 
attīstīšanai. 
Mērķi, galvenās aktivitātes un metodikas apraksts 

Mērķis ir organizēt un uzturēt bērna pilnvērtīgu attīstību veicinošu vidi, kas 

ietver sevī nosacījumus daudzveidīgu spēju attīstībai ilgtermiņā. Vēlme īstenot 
programmu kampaņveidīgi īsā laikā var nedot vēlamo rezultātu.  

Programma orientēta uz apstākļu radīšanu spēju sabalansētai attīstībai, bez 
noteiktas profesionālās ievirzes. Būtisks aspekts šādas individuālās programmas 
īstenošanā – vecāku iniciatīva, atbalsts un pastāvīga personīgā iesaistīšanās un 
ieinteresētība.  

Programmu iespējams īstenot, ievērojot vairākus soļus:  
§ bērna padziļināta psiholoģiskā izpēte (t.sk. dotību sākotnējā diagnostika, ko 

veic speciālisti),  
§ bērna iekšējo resursu un ārēji būtisko faktoru apzināšana,  
§ individuālas programmas izstrāde,  
§ vecāku konsultēšana un atbalsts,  
§ programmas realizācijas monitorings un gaitas izvērtēšana. 
Daudzpusīgo spēju attīstības programmas saturu nosaka sākotnējās diagnostikas 

rezultāts, kā arī ģimenes vēlme un iespējas iesaistīties tās īstenošanā. Programma satur 
sevī neformālās un ikdienas mācīšanās elementus. 

Programmas saturā tiek ietvertas norādes par nepieciešamajiem apstākļiem 
bērna daudzpusīgo spēju attīstīšanai un formulēti konkrēti norādījumi un ieteikumi 
vecāku līdzdarbībai. Realizācijas fāzē programma parasti tiek īstenota, sadarbojoties ar 
bērnu interešu centriem un/vai atsevišķiem speciālistiem mākslā, mūzikā, sportā, 
dabaszinātnēs u.tml., taču nozīmīga ir pašu vecāku aktīva darbība bērna spēju attīstības 
veicināšanā. 

Individuālās attīstības programmās ietverti visdažādākie ieteikumi, kas neprasa 
speciālus finansiālus ieguldījumus, bet svarīga ir ģimenes radoša pieeja to īstenošanai. 
Daži piemēri: 

nodrošināt, lai bērna paziņu lokā ietilpst dažādu vecumu, tautību un profesiju 
abu dzimumu cilvēki ar atšķirīgiem personības tipiem, 

daudz iespēju kustību brīvībai, 
iesaistīšanās pasākumu un svētku sagatavošanā, 
pārrunas par jebko redzētu, dzirdētu, apjaustu, piedzīvoto, arī pie vakariņu galda, 
nesteidzīga apkārtnes un cilvēku vērošana, 
„hroniku” veidošana, 
rūpes par mīļdzīvnieciņu, ģimenes locekļiem, draugiem, 
nodrošināt iespējas izmantot visas sajūtas (tauste, redze, garša, dzirde, oža), 
spēles un rotaļas, kas trenē atmiņu, uztveri, uzmanību, asociāciju brīvību, 
spēles telpā un ārā, 
materiāli vizuālajai un plastiskajai darbībai (papīrs, krāsas, dzijas, diegi, stieples 

u.c.), 
līdzekļi muzikālajai darbībai, 
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pašiem būt zinātkāriem un atvērtiem jaunajam utt. 
Sasniedzamie rezultāti 
Attīstīta izpratne par apkārtējiem cilvēkiem un paļāvība uz sevi, spēja orientēties 
sabiedrībā. 
Uzdrīkstēšanās paust viedokli un veiksmīga komunikācija ar mērķi iegūt kādu 

informāciju vai apmierināt citas garīgās vai fiziskās vajadzības. 
Optimisms, uzņēmība, spēja pieņemt argumentētus lēmumus. 
Plašas intereses un redzesloks, erudīcija. 
Bagāta jūtu gamma, emocionālās inteliģences pamati. 
Ritma un līdzsvara izjūta. 
Pašizpausmes prasmes. 
Skolēnu/skolotāju pieredze 
Piemērs – meitene Kate (7 gadi). Pašlaik – 1.klases skolniece.  
Labprāt iesaistās kopdarbībā, uzstājas, sacer, interpretē, nebaidās improvizēt, ir 
oriģināla. Labi atceras vietu nosaukumus, vārdus, datumus un sīkumus, ir uzmanīga, 
vērīga. Loģiski spriež, ātri atrod risinājumus reālām un hipotētiski izvirzītām 
problēmām. Attīstīta koncentrēšanās spēja. Ir draudzīgi noskaņota, atvērta, izpalīdzīga. 
Spēlē šahu, klavieres, dzied, labprāt zīmē, veido, risina krustvārdu mīklas. 
Joma, kas prasa pedagoģisku intervenci un vēl jāpilnveido – meitenes pastāvīgā vēlme 
atrasties uzmanības centrā samazina citu bērnu iespējas izpausties. 
Skolotājs, īstenojot programmu,  darbojas galvenokārt kā konsultants un atbalstītājs, 
kurš saskata bērna personības izaugsmes iespējas un sniedz padomus vecākiem 
turpmākai darbībai. Kopumā pedagogs ir  gūst pieredzi, kura izmantojama 
pedagoģiskajā procesā ar citiem bērniem. 
Kontakti 
Rēzeknes Augstskola 
Izglītības un dizaina fakultāte 
Izglītības un metodiku katedra 
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne LV-4600 
E-pasts imkat@ru.lv 
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Skola – Verēmu pamatskola 
 
Aktivitāte - mūzikas instrumentu spēle 
 
Mērķi , galvenās aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
 
Mērķi: 

1. Rast iespēju  skolēniem apgūt dažādu instrumentu spēli. 
2. Ieinteresēt un iedvesmot bērnus mācīties attīstīt savas spējas mūzikā. 
3. Mudināt skolēnus apgūt spēlēt vairākus mūzikas instrumentus. 

Aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
1.Mūzikas skolotājs izvērtē sākumskolas skolēnu intereses un iespējas un mudina 
audzēkņus izvēlēties mācīties mūzikas instrumentu spēli.  
2.Skolotājs izvēlas skaņdarbus, uzraksta katram mūzikas instrumentam partiju. 
3.Pusgada laikā notiek intensīvs darbs pa instrumentu grupām atsevišķi, vēlāk darbs ar 
visu mūzikas instrumentu grupām kopā, mācot skolēniem spēlēt saskaņoti, dzirdot sevi 
un citus kopējā skanējumā.  
4. Priekšnesumu sagatavošana, uzstāšanās pasākumos skolā un novadā  
 

Sasniegtais rezultāts 
Sākumskolas skolēni ar interesi mācījās spēlēt dažādus mūzikas instrumentus-akordeonu, 
blokflautu, ksilofonu, metalofonu un sitamos instrumentus. 
Skolēni apguva divus skaņdarbus-latv.t. rotaļdeju „ Tūdaliņ-tāgadiņ”, latg.t.dz.” Aiz ezera balti 
bērzi”. 
Savu prasmi spēlēt mūzikas instrumentus  bērni demonstrēja skolas un ārpusskolas pasākumos-
Verēmu tautas namā 08.03.2013., Mātes dienai veltītajā koncertā 10.05.2013. Verēmu 
pamatskolā, pēdējā zvana pasākumā Verēmu pamatskolā 17.05.2013., Rēzeknes novada 
pašvaldības  rīkotajā  projekta SPARK  noslēguma pasākumā 31.05.2013.   
 

Skolēnu un skolotāju iegūtā pieredze 
Sagatavošanas laikā skolēni ieguva jaunas iemaņas un pieredzi sekojošās jomās 
-mūzikas instrumentu spēlēšanā, 
 -ritma izjūtas attīstībā, 
- guva  pieredzi dzirdēt sevi un citus skaņdarbu atskaņošanas laikā;  
- iemācījās pievērst uzmanību priekšnesuma kvalitātes pilnveidei; 
-  apguva prasmi uzturēt kontaktu ar skatītājiem. 
 Skolēni līdztekus instrumentu spēlei pilnveido nošu lasīšanas prasmi, mācās sadalīt 
uzmanību,  kā arī  attīsta pirkstu smalko motoriku un līdz ar to attīsta arī domāšanu. 
Priekšnesumi izdevās, tādējādi skolēnu apjausma savā varēšanā un pašapziņa pieauga. 
Skolotājai -gandarījums par paveikto. 
 
Kontakti-mob.-29410957,natrite@inbox.lv 
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STUNDAS PLĀNS DUBULTSTUNDAI „LIETUS MEŽU TERITORIJU 

SAMAZINĀŠANĀS RADĪTĀS PROBLĒMAS” 

 
 
Laiks: 80 minūtes 
Stundas tēma: „Lietus mežu teritoriju samazināšanās radītās problēmas” 
Stundas mērķis: Veidot skolēnos izpratni par lietus mežu lomu cilvēka dzīvē un 
attīstīt analītiskās domāšanas spējas un prasmes. 
Stundas uzdevumi: 

1. veidot izpratni par ekvatoriālo mežu teritoriju samazināšanās cēloņiem un 
sekām; 

2. veidot prasmes izteikt savu viedokli par cilvēka darbības radīto problēmu 
negatīvo ietekmi uz atmosfēru, dzīvniekiem, augiem un cilvēkiem un 
aizstāvēt to; 

3. attīstīt prasmi darboties grupā. 
 
Stundā izmantojamie resursi: karte, A4 papīrs, guaša krāsas,  informācijas lapas, 
darba lapas, tāfele, krāsaini žetoni. 
 
Stundas norise: 
Ierosināšana 
 

Skolēni ierodas klasē, skolotāja iepazīstina ar stundas mērķi un gaitu. 
Skolotāja ieslēdz liegu mūziku, aicina skolēnus atslābināties, aizvērt acis 
un ieklausīties lasītajā stāstā: „…iedomājaties, ka jūs neatrodaties vis 
klasē, bet pacēlušies putna spārniem lidojat virs saules kveldētas zemes. 
Jūs skatāt veselus kontinentus. Jūs pakāpeniski sākat zaudēt augstumu, 
jūs lēni tuvojaties zemei. Jūs nepazīstat šo zemi.. Tagad jau saskatāt 
upes, kalnus, galvaspilsētu, citas pilsētas. Jums liekas, ka jūs kāds nes 
tieši virsū kokiem. Jūs viegli slīdat lejup, starp milzīgajiem zariem 
pavērusies pavisam šaura spraudziņa, jūs mierīgi ieslīdat tajā un pēc 
maza brītiņa jau sperat kāju uz mīkstās, valgās zemes…” Skolotāja 
turpina lasīt par izjūtām mežā (pielikums nr.1). 
Kad viss teksts ir nolasīts, skolotāja aicina paņemt guaša krāsas, baltas 
papīra lapas un uzzīmēt sava fantāzijas ceļojuma vīziju, tēlus vai 
asociācijas, kādas radušās klausoties tekstu.  
Kad katrs no skolēniem ir pabeidzis zīmējumu, klasē tiek veidota izstāde 
piespraužot zīmējumus pie sienām. Tālāk kopā ar skolotāju uz tāfeles 
tiek veidota domu karte .  
 

Pārtraukums  5 minūšu atpūtas pauze. 
Apjēgšana 
 

 
Skolotāja pastāsta, ka mitrie tropiskie meži ir pasaules plaušas, tajos ir 
visbagātākā sugu daudzveidība, ilustrējot teorētisko materiālu ar faktiem 
un datiem. (pielikums nr.2).  
Kad skolotāja ir visu izstāstījusi, skolēni tiek informēti par tālāko 



uzdevumu, t. i. darbu grupās un diskusiju.  Skolotāja izlasa skolēniem 
situāciju un izdala darba lapas. 
 
Situācijas apraksts: Peru ziemeļdaļā, netālu no Ikitosas pilsētas Peru 
Ekonomikas ministrija ir nolēmusi celt hidroelektrostaciju uz Napo upes. 
Valstī ir problēmas ar elektrības ieguvi (patēriņam nodrošināti 54% 
nepieciešamās enerģijas), tādējādi ideju atbalsta arī valdība, solot 
nepieciešamos finansu līdzekļus. Teritoriju galvenokārt apdzīvo kečvu 
indiāņu ciltis( vidēji 25 cilv. uz km2), kuri tropiskajos mežos gūst savai 
iztikšanai nepieciešamos resursus: joprojām nodarbojas ar medībām, 
zvejniecību, augu vākšanu. Ārstniecības augus tie piegādā ar plaši 
pazīstamai farmācijas firmai, kas nodrošina viņiem minimālus iztikas 
līdzekļus. Uzceļot hidroelektrostaciju tiks izcirsti meži un appludināta 
ļoti plaša teritorija, aptuveni 150 kvadrātkilometru plašumā. Pastāv 
uzskats, ka tas procentuāli ir ļoti niecīgs zaudējums no tiem mežiem, 
kuri aug Dienvidamerikā, taču tikai šajā reģionā ir sastopamas 25 
endēmas kukaiņu sugas, to starpā arī Sarkanpunktu dižtauriņš un Lielais 
acainais simtkājis un viena Pasaules Sarkanajā grāmatā ierakstīta pērtiķu 
suga. 
Kad situācija tiek nolasīta, skolotāja skolēnus sadala 4 grupās 
(izmantojot krāsainos žetonus): 

1) valdības pārstāvji (to starpā arī no atbildīgās ministrijas); 
2) dabas aizsardzības organizāciju biedri; 
3) vietējie iedzīvotāji (pamatā kečvu indiāņi); 
4) uzņēmēji, kuru uzņēmumi lokalizēti apmēram 50 – 90 km 

attālumā no perspektīvē uzbūvējamā HES. 
Katras grupas uzdevums ir vienoties vai viņi atbalsta ideju par HES 
būvniecību un sagatavo vismaz 3 argumentus „par” vai „pret”. 
Kad skolēni ir apspriedušies grupās un nonākuši pie  kopsaucēja, seko 
grupu viedokļu prezentācijas un diskusijas. Skolēni drīkst uzdot 
precizējošus, argumentus prasošus jautājumus pārējo grupu prezentācijas 
laikā. 

Refleksija Stundas noslēgumā skolotāja veido nelielu kopsavilkumu par paveikto, 
izvērtē grupu darba efektivitāti un  uzdod mājas darbu pēc izvēles: 

1) pēc kartes aprakstīt Peru valsts ģeogrāfisko stāvokli; 
2) uzzīmēt plakātu, kurš aicina sabiedrību sargāt tropiskos mežus; 
3) sagatavot prezentāciju par tropisko mežu bagātībām; 
4) sagatavot prezentāciju par kādu no tropu mežos mītošajām 

ciltīm, to dzīvesveidu, tradīcijām. 
 
 
Stundas plānu izstrādāja: Evija Reksne, RA  studente 
Konsultants: Elita Opincāne, RA lektore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. pielikums 
Tropiskajā mūžamežā* 

 
 Tu atrodies mūžameža vidū. Mežā valda puskrēsla. Tu vērīgi palūkojies uz 
visām pusēm. Tavu skatienu piesaista slaids koka stumbrs. Tu seko tam ar acīm līdz 
pat blīvajai zaļajai lapotnei, kura kā baldahīns aizēno sauli, vienīgi šur tur izlaižot 
cauri kādu vientuļu un kautru gaismas stariņu. Apkārt stumbram vijas liāna. Tā 
atgādina virvi, brīžiem liekas, ka tā grasās savos līkločos šo koku nožņaugt. Un tad tu 
pamani vēl vienu liānu un vēl, un vēl. Tās ir visur. Gan resnas, gan tievas, gan taisnas, 
gan dīvaini izliekušās. Lai kur tu arī nepavērtos, tās ir apvijušas katru koku, katru 
krūmu, veidojot necaurredzamu un necaurejamu sienu. Lūkojoties lejup, tu pārsteigts 
ieraugi, ka zeme ir gluži kaila. Tikai pavisam nedaudzi trausli stiebri vai ziediņi pavīd 
biezā un samezglotā sakņu pinumā, kas zem kājām veido kaut ko līdzīgu paklājam. 
Vietām puslīdz līdzeno klajumu pārtrauc gigantisko koku saknes, kas izslējušās savus 
naidīgos līkumus virs zemes kā indīgas čūskas. Daži koki kā večuki balstās uz savu 
jaunāko līdzgaitnieku pleciem vai arī uz spieķīša. Bet šie pleci un spieķīši ir viņu pašu 
daļa, tie ir viņu dēli un mazdēli, jauni un spēcīgi dzinumi, kas tomēr nesaraujami 
saistīti ar mezgloto sirmgalvi un neļauj tam pakrist. Mežs tērpies zaļā pasakainā sūnu 
un liānu apmetnī. Tas ir kā samts, kurā vietumis pamirdz kāds savāds augs ar 
repuļainiem zariem un biezām, vaskoti spožām lapām. Pie kājām kā fantastiskas sēnes 
aug noslēpumainas piepes visneiedomājākamajās formās un nokrāsās.  
 Stāvot kādu brīdi starp milzīgajiem kokiem, tu pēkšņi apjaut savu niecību 
visvarenās un klusās Dabas priekšā. Klusums tevi ietin kā autā. Tevi pārņem 
nerealitātes sajūta. Tas viss ir kā sapnī. Un tad kā caur miglu tu sāc uztvert skaņas. 
Meža cūka urkšķēdama rokas pa koku saknēm. Spilgti zilgandzeltenie papagaiļi 
sasaucas kaut kur augstu gaisā. Tu paskaties augšup un pamani zirnekļpērtiķu baru, 
kas draiskojas milzīga vīģes koka galotnē. Un kaut kur tālu, tālu tu saklausi žēlu un 
tik tikko sadzirdamu nopūtu. Tā vaid koks, kad viņam sāp, saknēm atraujoties no 
zemes un aizejot nebūtībā. Koka vairs nav, vēl tikai zeme nodun, sūtot viņam savu 
pēdējo atvadu sveicienu.  
 Un tad tu pamani, ka tu vairs neesi viens. Mežā ir dzīvība. Tev apkārt lidinās un 
kustās neskaitāmas sīkas radībiņas. Daudzas no tām tu šobrīd skati pirmo reizi mūžā. 
Tur ir gan tauriņi, gan vaboles, gan zirnekļi, gan gliemeži, bet tevi pārsteidz viņu 
izmēri. Ir tāda sajūta, it kā tu būtu sarāvies, kļuvis pavisam maziņš tāpat kā Alise 
Brīnumzemē, kad viņa iekrita trusīša alā. Spilgti zils tauriņš, sēdēdams uz papardes, 
saplivina spārnus, kas ir plaukstas lielumā. Simtkājis, kas lēnām virzās uz priekšu pa 
nokarenu liānu, sasniedz gandrīz pusmetra garumu, bet milzu gliemezis, kas piesūcies 
pie koka stumbra, nes sev uz muguras tik milzīgu māju, ka tā draud saspiest savu 
īpašnieku. Tad tavu skatienu piesaista skudras. To ir daudz, neskaitāmi pulki. Tās ir 
lapu grauzējas skudras. Tu ar izbrīnu vēro šos čaklos radījumus, kas nepaguruši stiepj 
uz muguras kādu lapas vai kātiņa daļiņu, kura ir vairākas reizes lielāka par pašu 
nesēju.  
 Tu jau esi mazliet pieradis un neesi vairs tik nedrošs kā sākumā. Tu uzmanīgi 
virzies tālāk, mēģinot izvairīties no viltīgo liānu izliktajiem slazdiem un reizēm klūpot 
par samudžinātajām saknēm. Tā, pamazām laužot sev ceļu, tu jūti, ka drēbes pielīp pie 
muguras, pie kājām. Deniņos atbalsojas pulss, galva ir apdullusi karstajā, mitrajā 
gaisā, kas tevi apņem kā vate. Gaiss ir smags, pievildzis un tvanīgs kā zeme, tikai 
reizēm to atsvaidzina kāda nepazīstama auga saldais aromāts. Tad pēkšņi tev uz pieres 
uzkrīt dažas ūdens lāses. Tu paskaties augšup un ieraugi, ka ir sākusies īsta tropiskā 
lietusgāze. Tomēr tu vēl esi pasargāts. Blīvā lapotne augšā veido kaut ko līdzīgu 
milzīgam lietussargam, kurā ir tikai daži nesalāpīti caurumi. Tu vēro mazās lietus 
lāsītes, kas kā asaras rit lejup pa izkaltušajiem stumbriem, un redzi, ka mežs 
atdzīvojas.  
 
 *Paiks G., Selbijs D. „Pasaule ienāk klasē”. 



 
 

2. pielikums 
 
                               Informācijas lapa „Mitrie tropu meži”  
 
 
 Mitrie tropu (lietus) meži atrodas abās pusēs  ekvatoram. Šeit gada un mēneša 
vidējā temperatūra ir ap 270C un gada lielākajā daļā novērojami liels nokrišņu 
daudzums. Šajos mežos diennakts un gada temperatūra praktiski ir nemainīga, samērā 
pastāvīgs ir arī nokrišņu daudzums,  dabā nav vērojama sezonalitāte. Šie faktori ir 
galvenie, kas nosaka ārkārtīgi lielo sugu daudzveidību un bioproduktivitāti. Lietus 
mežos ir visbagātīgākā sugu daudzveidība, te veidojas ļoti sarežģītākās barības ķēdes. 
Kaut gan tie aizņem mazāk nekā 2% no Zemes virsmas, tomēr tā ir vieta vairāk kā 
pusei augu un dzīvnieku sugām. Daži eksperti pat uzskata, ka tajos atrodas ap 90% 
sugu. Salīdzinājumam - lietus mežu teritorijā, piemēram, Sanfrancisko teritorijas 
lielumā apdzīvo  545 putnu sugas, 100 spāru sugu,   729 tauriņu sugas Teritorijā, ko 
aizņem Kostarika, dzīvo  845 putnu sugas, 205 zīdītāju sugas un vairāk nekā 10000 
augu varietātes. Lietus meži absorbē gandrīz pusi nokrišņu un pakāpenisko tos novada 
upēs, ezeros, okeānos. Puse no Zemes saldūdens tiek uzkrāts lietus mežos. 
 Cilvēki lietus mežus izmanto pārtikas ieguvē, ārstniecībā un būvmateriālu 
sagatavošanā. Var minēt dažus no pazīstamākajiem ikdienas produktiem un 
izstrādājumiem ir kafija, banāni, rīsi, citrusaugļi, šokolāde, mango, antibiotikas, 
trankvilizatori, parfimērijas izstrādājumi, dārzeņi, garšvielas, bambuss, rotangpalma, 
gumija, vasks un plastmasas.  
 Lietus meži nodrošina mūs ar apmēram 25-40% farmakoloģiskajiem 
izstrādājumiem. Apmēram 70% no pretvēža līdzekļiem ir atrodami tropu mežos. 
 Sākotnēji tropu meži aizņēma 8 milj. kvadrātjūdžu platību. Vairāk nekā puse no 
tiem tika izcirsti, šodien ir palicis tikai 3.4 milj. kvadrātjūdzes, salīdzinoši tas ir 
mazāk kā 1/2 no ASV  teritorijas. 2 stundās modernā tehnika var izcirst apmēram 900 
tonnas lietus mežu koku, katru sekundi lietus mežu teritorija samazinās par divu 
futbola laukumu lielumu. 2/3 no Centrālās Amerikas tropu mežiem ir izcirsti. Ja šādā 
ātrumā turpināsies mežu iznīcināšana, tad pēc zinātnieku prognozēm 80-90% no 

planētas tropu mežiem masveidā tiks iznīcināti līdz 2020. gadam. Tropu mežu 
izciršana katastrofāli ietekmēs ASV klimatu - "zaļo mežu jostas vietā veidosies polārā 
ledus cepure". Brazīlijas lietus mežu teritorijā 1500. gadā bija 6-9 milj. vietējo 
iezemiešu, 1992. gadā - tikai 200000. Tikai 20. gadsimta laikā tika izskaustas 87 
unikālas ciltis Brazīlijā. Cilvēka darbības rezultātā daudzas augu un dzīvnieku sugas 
iznīks pirms tās vispār tiks izpētītas, pēc ekspertu domām tropu mežos uz šodienu ir 
izpētītas tikai  20-50% augu sugu. Dedzināšana tropu mežos katru gadu atmosfērā 
novada 1.4 bilj. tonnu ogļskābās gāzes. Mežu izciršana veicina zemes nogruvumus, 
klinšu sabrukumu un zemestrīces. Īpaši aktuāli tas ir Latīņamerikā. 
 

 

Materiāls sagatavots  izmantojot informāciju no http://www.liis.lv/vi/vimeziz.htm 



 
 
 
 

 
 

Projekts „Dzirkstele- Solis uz virsotni“ 
“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“ 

Mūžizglītības programma, Comenius Regio partnerība 

 Stundas plāns tematam „ Pasaules transporta ģeogrāfija”                
( vidusskola) 

 

Stundas tēma: Pasaules transporta ģeogrāfija 
Stundas mērķis: Radīt izpratni par transporta veidiem, transporta infrastruktūras 

nozīmi valstu, reģionu, saimnieciskajā un sociālajā darbībā 
Stundas uzdevumi: 

1. Apzināt transporta veidus un to izmantošanas iespējas 
2. Analizēt transporta veidus un to pielietojumu atbilstoši dzīves, 

ekonomiskajai, saimnieciskajai, ekoloģiskajai situācijai  
3. Mudināt saskatīt pasaules transporta sistēmas likumsakarības ikdienā  

Laiks: 80 min 
Izmantotās metodes un paņēmieni: Prāta vētra, kooperatīvā mācīšanās, diskusija, 

ilustratīvā metode 
Stundā izmantojamie resursi: atlants, darba lapa, informācijas lapa, mācību 

grāmata, A4 lapas, rakstāmpiederumi, projektors. 
Stundas norise: 

Ierosināšana 
(20 min.) 

Skolēni ierodas klasē, skolotājs sasveicinās, iepazīstina ar stundas 
mērķi un gaitu. 

Skolotājs uzraksta, uz tāfeles stundas tēmu, un ar klasi prāta vētrā 
noskaidro, ko jau par šo tēmu zina. 

Turpinājumā skolotājs parāda prezentāciju, un lasa minilekciju, kurā 
atspoguļoti galvenie saistošie vārdi un transporta sistēmas iezīmes. 

Apjēgšana 
(53 min.) 

1.Skolotājs sadala skolēnus piecās grupās, atbilstoši pēc transporta 
veidiem.  

Izstāsta grupu darba, kuras laikā skolēni gatavo prezentācijas par 
noteiktiem transporta veidiem. Tiek sadalītas lomas grupās: literatūras 
analizētāji, noformētāji, grupas līderis. 

Skolēnu sadalīšana pa grupām notiek netieši-  izlozes veidā.  
Skolotājs izskaidro lietas, kas būtu jāietver prezentācijā. Transporta 

veida trūkumi un priekšrocības, kādas ekoloģiskas problēmas rada dabai, 
raksturojošie termini, nozīme cilvēka dzīvē, pasaules nozīmīgākie un 
zināmākie centri, ostas, lidostas, automaģistrāles, dzelzceļi, utt. 

2.Skolēni strādā grupās un veido prezentācijas par tēmām, kuras 
izlozētas.  

3. Grupu izvēlētie līderi nāk un prezentē grupu darbu, un iepazīstina 
pārējos skolēnus ar transporta veidu un tā saistītiem faktiem. 

Prezentācijas tiek izvietotas pie klases sienām, lai varētu visi vēlreiz 
stundas beigās iepazīties ar sagatavoto materiālu 

3.Skolotājs izdala katrai grupai divas darba lapas( pielikums nr.1), 
kur grupu dalībnieki uzraksta kā attīstīsies transports nākošajos 50 gados. 



4. Skolēni balso, kura, viņuprāt, ir iespējamā vīzija un kura ir 
utopiskākā. 

5.Notiek diskusija par nākotnes vīziju.  

Refleksija 
(7 min.) 

Stundas noslēgumā skolotājs veido nelielu kopsavilkumu par 
paveikto, izvērtē to, dod skolēniem aizpildīt pašvērtējuma lapu.  

( pielikums nr. 2) 

 

Stundas plānu izstrādāja: Dagnis Boltrikovs, RA  students 
Konsultants: Elita Opincāne, RA lektore 
 

Pielikums nr.1 

 

DARBA LAPA 

Prognozēt 3 nākotnes transporta attīstības perspektīvas 

1.Iespējamo nākotni ( tā varētu notikt) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

2.Visreālāko nākotni (droši vien notiks tā) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

3.Visvēlamāko nākotni ( vislabāk būtu, ja notiktu tā).  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Prognozēt 3 nākotnes perspektīvas 

1.Iespējamo nākotni ( tā varētu notikt) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

2.Visreālāko nākotni (droši vien notiks tā) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................



................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

3.Visvēlamāko nākotni ( vislabāk būtu, ja notiktu tā).  

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

 

Pielikums Nr.2 

Pašvērtējums skolēnam par tēmu „ Pasaules transports”’ 

Jautājumi Jā Nē Daļēji 

Vai stundā juties komfortabli? 

 

   

Vai stundā uzzināji ko jaunu? 

 

   

Vai atmosfēra klasē apmierināja? 

 

   

Vai bija grūtības koncentrēties stundas 
tēmai? 

 

   

Vai izmantotās metodes, demonstrējumi 
bija saprotami? 

 

   

Vai sadarbība starp grupas dalībniekiem 
bija efektīva? 

   

Vai  stunda rosina uzzināt  vairāk par šo 
tēmu? 

   

Vai bija interesanti ieklausīties 
klasesbiedru spriedumos? 

   

Kā savādāk Tu vēlētos apgūt šo tēmu? 

 

 

Paldies! 



 
 
 
 

 
 

Projekts „Dzirkstele- Solis uz virsotni“ 
“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“ 

Mūžizglītības programma, Comenius Regio partnerība 

 
Dubultstundu plāni ģeogrāfijai 11. klasē 

 Temats „Pasaules apdzīvotība un apdzīvojuma 
daudzveidība”  

 

I. 

Tēma: Migrācija mūsdienu pasaulē 
Stundas ilgums: 40 min.+ 40 min. 
Mērķis: Pilnveidot skolēnu izpratni par iedzīvotāju migrācijas ieguvumiem un 

zaudējumiem, kā arī strādājot grupās un diskutējot attīstīt prasmi risināt problēmas, 
veidot argumentus un pamatot viedokļus.  

Uzdevumi: 
· Izglītojošais – paplašināt izglītojamo zināšanas par migrācijas 

procesiem mūsdienu sabiedrībā.  
· Attīstošais – attīstīt prasmi diskutēt un analizēt par dažādu faktoru 

ietekmi saistībā ar iedzīvotāju migrācijas ieguvumiem un zaudējumiem, 
un pilnveidot skolēnu iemaņas darbā ar karti. 

· Audzinošais – rosināt uz faktiem balstītu attieksmju veidošanu par 
migrācijas procesiem un izraisītajām sekām. 

Mācību metode:  Problēmsituāciju metode 
Mācību paņēmieni: diskusija, darbs grupās  
Uzskates materiāli, tehniskie resursi: attēli mācību grāmatā, karte, atlanti, 

darba lapa, izdales materiāls 
 

Stundas gaita 
Ievaddaļa. 
Skolotāja sasveicinās ar skolēniem, izklāsta stundas tēmu, uzdevumus un 

mērķi, kuri ir jāsasniedz šajās mācību stundās.  
Galvenā daļa. 
Skolotāja aicina skolēnus darboties tālāk – noskaidrot migrācijas cēloņus un 

sekas mūsdienu pasaulē. Vispirms audzēkņiem liek atcerēties no vēstures stundām 
tēmas par Lielo tautu staigāšanu, Pirmo un Otro pasaules karu u.c. līdz ko skolēni spēj 
atbildēt uz iepriekš uzdoto vaicājumu, skolotāja turpina iesākto diskusiju, jautājot, 
kādēļ cilvēki pameta savas dzīves vietas senatnē? Uz pasaules kartes skolotāja 
piestiprina bultiņas, kuras parāda lielākās migrācijas plūsmas senatnē. Skolēnu 
uzdevums ir atpazīst, sasaistot ar vēstures zināšanām, lasīto grāmatās šīs plūsmas un 
uz tāfeles tiek aizpildīta tabula:  
No kurienes? Uz kurieni? Kāpēc? 
   

Skolēni izsaka faktus, savukārt skolotāja klasi virza uz stundas mērķi, un lūdz 
nosaukt migrācijas cēloņus mūsdienās.  



Skolotāja uzdot audzēkņiem rosinošus jautājumus saistībā ar šīs stundas tēmu. 
Klausoties skolēnu atbildes, skolotāja dažus skolēnus aicina savas atbildes sniegt 
izvērstāk. Jautājumu piemēri:  

· „Vai kāds Tavs radinieks dzīvo ārpus Latvijas?” 
· „Vai Tu pats esi domājis doties prom no dzimtenes?” 
· „Vai Tu esi piedzimis vietā (ciemā, pilsētā), kurā dzīvo pašlaik?” 
· „Pēc Tavām domām, kāpēc cilvēki aizbrauc uz citām pilsētām, valstīm?” 

  Vadoties pēc jauniešu aktualizētajiem cēloņiem, skolotāja apkopo un veido 
domu karti pēc skolēnu paustajām domām un secina, ka izplatītākais migrācijas 
cēlonis mūsdienu pasaulē ir cilvēku vēlēšanās uzlabot savus dzīves apstākļus. Arī 
Latvijas iedzīvotājiem mūsdienās nereti nākas izdarīt šo izvēli, tomēr pieņemt 
lēmumu doties prom no savas dzīvesvietas ir grūti.  

Skolotāja izvirza problēmu: Kristīne ir jauniete, kura apsver iespēju doties uz 
dzīvi Īrijā. Jums ir jāizanalizē zināmie fakti, jāizvērtē plusi un mīnusi, izveidojot 
ieteikumu jaunietei un palīdzot izdarīt izvēli. Skolotāja paskaidro, ka turpmākajā 
stundas daļā skolēni strādās grupās ar izdales materiālu . Skolēni, izlozējot skolotājas 
iepriekš sagatavotās trīs veidu kartiņas, tiek sadalīti  grupās. Darbam grupās atvēlētais 
laiks- 10 min. Katra grupa saņem sagrieztu 26 kartīšu komplektu. Skolotāja izklāsta 
un paskaidro darba uzdevumu: 

· Sadalīt kartītes divās daļās – „PALIKT” apsvērumi un 
„AIZBRAUKT” apsvērumi; 

· Atsevišķi nolikt kartītes, par kuru novietojumu ir grūti izlemt; 
· Sakārtot „PALIKT” apsvērumus to nozīmīguma secībā; 
· Sakārtot „AIZBRAUKT” apsvērumus to nozīmīguma secībā; 
· Pieņemt lēmumu, ko ieteikt Kristīnei, un sniegt šī lēmuma 

pamatojumu. 
Turpmākajā stundas daļā: 15min. skolēni izstrādā alternatīvu plānu Kristīnei, 

lai nebūtu jāpamet sava dzimtene un prezentē to. 
Grupas iepazīstina klasi ar sava darba rezultātiem – ieteikumu Kristīnei un tā 

pamatojumu. Pēc visu triju grupu prezentācijas klase pārrunā grupu darba iznākumu. 
Skolotāja uzdot jautājumus, lai atmiņā atsauktu vēlreiz argumentus: 

· Kurus „PALIKT” un „AIZBRAUKT” apsvērumus grupas minēja 
visbiežāk, kāpēc? 

· Kuras kartītes netika ievietotas nevienā no sarakstiem, kāpēc? 
· Kādas informācijas par Kristīni skolēniem pietrūka, lai varētu pieņemt 

pamatojumu lēmumam? 
· Ko skolēni iemācījās šīs aktivitātes laikā? 
· Kādas ir galvenās izvēles, kas jāizdara cilvēkiem, kuri apsver lēmumu 

pamest valsti, kurā viņi dzīvo? 
 
5 minūšu pārtraukums. 
 

Balstoties uz iepriekš stundā secināto, pārrunāto, informāciju mācību grāmatā 
un no citiem avotiem gūtajām zināšanām, aizpildīt darba lapu* „Migrācijas ieguvumi 
un zaudējumi” .(15 min) 
  Turpmāk, balstoties uz skolēnu paveikto, skolotāja rosina diskusiju (7 min.). 
Akcentējot tādas problēmas kā seksuālā verdzība, „viltus” laulības (par naudu, lai 
dabūtu uzturēšanās atļauju utt., jauktās ģimenes, kurās pēc tam šķiroties mātēm nereti 
atņem bērnus u.c.).  

Iespējamie jautājumi diskusijai: 
· „Ko jūs esat dzirdējuši par seksuālo verdzību un verdzību kā tādu?” 



Pēc skolēnu atbildēm skolotāja nolasa jauniešiem reālu gadījumu ar kādu 
jaunieti. „Bērnībā iegūtas psiholoģiskas traumas rezultātā kāda jauna latviete bija 
viegli ietekmējama. Šo apstākli izmantoja negodīgi cilvēki, panākot personas pilnīgu 
pakļaušanos. Par mazākajiem iebildumiem vai pretenzijām 23 gadus vecā sieviete 
tika fiziski pazemota. Šā gadījuma rezultātā persona ir kļuvusi par invalīdi, viņai 
regulāri jālieto medikamenti, kā arī nepieciešams pastāvīgs psiholoģiskais atbalsts. 
Sievietei ir apgrūtināta sociālā funkcionēšana un reintegrācija sabiedrībā. Latviete 
nokļuva ārzemēs, kur veselu gadu tika turēta seksuālā verdzībā.” 

*http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/343485-

latviete_gadu_pavada_seksuala_verdziba+ 

· „Ko jūs zināt par „viltus” laulībām?” 
Skolēni tiek iepazīstināti ar tekstu: „Izmisušas latviešu meitenes joprojām ik 

mēnesi dodas uz Īriju ar mērķi slēgt fiktīvas laulības, raksta laikraksts Irish Sun. 
Likumsargi uzskata, ka ierodas apmēram divas meitenes mēnesī, daudzas no tām tikai 
18-19 gadus vecas, un viņām par precībām ar vīriešiem no Pakistānas tiek maksāti 
3500 €. Diemžēl realitāte liecina, ka lielā daļā gadījumu nauda paliek kā nepiepildīts 
solījums.” 

· „Kā jūs domājat, kas ir jāievēro, lai doties uz ārzemēm?” 
Pēc skolēnu paustajām domām skolotāja piekodina, ka neko nedari ātri – negodīgiem 
cilvēkiem tieši tas ir svarīgi, lai tu nepaspēj izskatīt līgumus, lai nepaspēj visu 
informāciju nodot draugiem, paziņām vai radiem. Pārbaudi vai zini dažas 
pamatlietas, pirms dodies ārpus Latvijas: 

· vai firmai ir licence (izdod Nodarbinātības valsts aģentūra) nodarbināšanai 
konkrētā valstī;  

· vai tev ir informācija, kur vērsties, ja esi kļuvis par krāpniecības upuri 
(Latvijas vēstniecības kontakti, Ārlietu ministrijas diennakts telefons); 

· kādi dokumenti par darbā iekārtošanu tev ir uz rokas (līgums par 
pakalpojumu nav darba līgums, darba līgums tiek slēgts tikai ar darba devēju; 
vai darbā iekārtošanas firma tevi ir informējusi, kur vērsties darba strīdu 
gadījumā u.c.), vai tie ir tev saprotamā valodā;  

· vai zini, pie kāda darba devēja strādāsi (telefons, adrese, dzīves un darba 
apstākļi); 

· vai zini savus darba pienākumus un tie saskan ar darba līgumā minētajiem; 
· vai zini tās valsts valodu, vismaz sarunvalodas līmenī, uz kuru dodies; 
· vai tev ir pietiekama naudas summa, lai izdzīvotu pirmo mēnesi līdz pirmās 

algas saņemšanai un atgrieztos, ja apstākļi mainās; 
· vai tu par savu aizbraukšanu esi informējis 

tuviniekus.(http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/343485-
latviete_gadu_pavada_seksuala_verdziba) 

 
Stundas beigās skolotāja apkopo paveikto, pateicas skolēniem pa darbu stundā, 

atsveicinās. 
· Izdales materiāls un darba lapa  tika izstrādāts pateicoties projekta „Skolas kā 

satelīti attīstības izglītībā” metodiskajam materiālam „Attīstības/globalizācijas 
izglītība”. 

 
II. 

 
Tēma: Pajumtes meklētāji 
Stundas ilgums: 40 min. + 40 min. 



Mērķis: palīdzēt skolēniem izprast vārdu „bēgļi” un „patvērums” nozīmi, kā arī 
veidot skolēniem  izpratni par migrācijas cēloņiem un sekām, vēršot skolēnu uzmanību uz 
to, kas cilvēkiem jāpārdzīvo, pametot mājas.  

Uzdevumi: 
· Izglītojošais – paplašināt izglītojamo zināšanas par migrācijas procesa 

daudzpusējo problemātiku, īpašu uzmanību pievēršot par problēmu – bēgļi, 
un saskatīt, ka bēgļiem vajadzīga palīdzība. 

· Attīstošais – attīstīt skolēnu iemaņas strādāt grupā un prasmes spriest 
kritiski, izsakot savas domas gan mutiski, gan rakstiski un  attīstot prasmi 
veidot argumentus un  pamatot tos. 

· Audzinošais – veidot tolerantu attieksmi pret migrantiem un iejusties bēgļu, 
pajumtes meklētāju lomā. 

Mācību metode: daļēju meklējumu jeb heiristiskā metode  
Mācību paņēmieni: diskusija, teksta lasīšana, darbs grupās, lomu spēle. 
Uzskates materiāli, tehniskie resursi: mazas papīra lapiņas, liela papīra lapa 

un flomāsters katrai grupai, izdales materiāls, attēli (prezentācija), projektors, tāfele. 
 

Stundas gaita 
Ievaddaļa. 
 Skolotājas sasveicinās ar skolēniem. Skolotājas izklāsta stundas tēmu, 

uzdevumus un mērķi, kuri ir jāsasniedz šajās mācību stundās. 
Galvenā daļa. 

 Stundas sākumā skolotāja uzdod ierosinošu jautājumu: „Pēc jūsu domām, 
kāds priekšstats jums rodas izdzirdot vārdu „bēglis”?” Skolēnu paustās domas 
skolotāja atspoguļo uz tāfeles, veidojot domu karti.  
 Skolotāja aicina skolēnus atsaukt atmiņā iepriekšējās stundas iegūtās zināšanas 
par migrāciju un klasi sadala pa pāriem. Katram pārim jāizmanto sava pieredze un 
zināšanas par pašreizējo situāciju pasaulē, jāuzraksta uz mazām lapiņām iemesli, 
kāpēc cilvēki dodas prom no mājām. Uz katras lapiņas raksta vienu iemeslu. Pēc tam 
iemesli jāsašķiro divās grupās – iemesli, kāpēc cilvēki pārceļo brīvprātīgi, un iemesli, 
kāpēc cilvēki migrē spaidu kārtā. 
 Pēc darba veikšanas jautājumi diskusijai: 

· „Kāpēc cilvēki ir spiesti atstāt savas mājas?” 
· „Vai bēgļi pārceļo brīvprātīgi vai pret savu gribu?” 
· „Vai pasaulē ir vēl citas cilvēku grupas, kas spiestas atstāt mājas pretēji savai 

gribai?” 
Skolotāja paskaidro, un papildus rāda attēlus,  skarot problēmu Power Point 

prezentācijā: nabadzība ir spiedusi ekonomiskos pārceļotājus doties prom no mājām. 
Iespējams, jaunā dzīvesvieta viņus piesaista ar augstāku atalojumu, labākām darba,, 
izglītības u.c. iespējām. daudzos gadījumos ekonomiskie pārceļotāji ir spiesti pamest 
mājas pret savu gribu. Tiek lēsts, ak ik gadu apmēram 175 miljono cilvēku pārceļo 
ekonomisku iemeslu dēļ. Nabadzīgās valstīs cilvēki dodas no laikiem un pilsētām. 

Gan bēgļi, gan cilvēki, kas meklē patvērumu savas valsts teritorijā (iekšzemes 
bēgļi), bijuši spiesti doties prom, jo viņu dzīvība un brīvība ir apdraudēta. Tie visi ir 
piespiedu pārceļotāji, kas pametuši mājas pret savu gribu. Katrā vēstures grāmatā ir 
apskatīti laika periodi, kad notiek piespiedu izceļošana. Sākot no Jēzu un viņa ģimeni, 
kas bēga uz Ēģipti, lai izvairītos no terora Pakistānā. Skolotāja pajautā: „Kādas vēl 
situācijas jūs varat nosaukt, kas pasaulē ir notikušas saistībā ar bēgļiem?” Visas 
galvenās kultūras un reliģijas tradīcijas ir atzinušas cilvēka pienākumu sniegt pajumti 
vajātajiem. 



Turpmākajai darbībai skolotāja klasei izdala materiālus**, kuros tiek sniegta 
informācija par pašreizējo situāciju pasaulē par bēgļiem, pajumtes meklētājiem, un 
informācija par to, kas aizsargā bēgļu tiesības. 

Pēc izdales materiāla izskatīšanas skolotāja pārliecinās, vai skolēni tiešām ir 
izlasījuši doto informāciju, un uzdot jautājumu:  

· „Kas ir bēglis?” 
· „Kādas organizācijas palīdz bēgļu aizsardzībai?” 

Otrs izdales materiāls**, ko saņem skolēni,  atklāj 20.gadsimta iemeslus, 
kāpēc pastāv tik liels bēgļu skaits Āfrikā, Āzijā un Tuvajos un Vidējos Austrumos, 
Eiropā, Centrālamerikā un Dienvidamerikā. 

Pēc tam skolotāja pārbauda, cik uzmanīgi skolēni ir lasījuši informāciju: 
· „Kādi galvenie iemesli ir bijuši, kāpēc cilvēki ir pametuši savas mājas?” 
· „Kāpēc bēgļu problēma ir vai nav nozīmīga Latvijā?” 

 
Pārtraukums 

 
       Skolotāja aktualizē, ka stundā būs lomu spēle par pajumtes meklētājiem/bēgļiem, 
tādējādi klasi sadala 5 grupās (skolēni paši izvēlas lapas ar lomu – veci ļaudis, 
pusaudži, invalīdi, bērni, vecāki). Katrai grupai tiek iedota lomu teksta lapa** - veci 
ļaudis, pusaudži, invalīdi, bērni, vecāki. 
 Dalībnieku lapās ir teksts lasīšanai un jautājumi, uz kuriem jāatbild vismaz ar 
3 atbildēm. Uzdevuma veikšanai dotas 20 min. Pie tāfeles ir piestiprināta liela lapa, uz 
kuras katrai komandai ir jāuzraksta sava atbilde uz 5.jautājumu.  

Pēc tam katra grupa prezentē, kādus cilvēkus viņi pārstāvēja un atbildes uz 
visiem 5 jautājumiem. Klase kopīgi pārrunā kāpēc tieši šādas ir atbildes uz 
5.jautājumu. Skolotāja mudina jauniešus atsaukt atmiņā, kādas atbildes un viedokļi 
bija populārākie skolēnu vidū, atbildot uz jautājumiem. 

Nobeigums. 
Skolotāja jautā klasei: 

· „Kas jums sagādāja grūtības?” 
· Vai stundā apskatāmie jautājumi ir aktuāli jaunatnei? 

          Skolotāja visiem pateicas par labi paveiktu darbu un atvadās. 
**Izdales materiāli un darba lapas  izstrādātas pateicoties skolotāju 

rokasgrāmatai Zumente-Stīla, U., Leimante, I. Rokasgrāmata skolotājiem 1., 2., 3., 
daļa „Bēgļi”.  

 

Materiālu izstrādāja: Marita Majore- Žukovska, RA  studente 
Konsultants: Elita Opincāne, RA lektore 
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Stundu modeļi temata” Sabiedrības grupas. Sociālās lomas.’’ apguvei 

1.Stundas modelis 

Stundas tēma: Skola – sabiedrības modelis  
Stundas mērķis  
Uzdevumi: 
Izglītojošais- Sniegt  zināšanas par sociālajiem procesiem  un sociālajām grupām, 
lomām un statusu  
Audzinošais- Veidot tolerantu attieksmi pret dažādām grupām piederošajiem 
Attīstošais- Pilnveidot  iemaņas un prasmes strādāt grupās, diskutēt, aizstāvēt savu 
viedokli 
Stundas ilgums: 40 min.  
Metode un paņēmieni: interaktīvā metode- darbs grupās, diskusija 
Resursi: mācību grāmata, A3 lapas , krāsainie zīmuļi vai flomāsteri 
Stundas plāns 

Ierosināšana 
3 min. 

Stundas tēmas formulēšana un mērķa izvirzīšana. 

Apjēgšana 
34 min 

1. Mini lekcija, kurā skolotājs īsi paskaidro jēdzienus: 
saskarsme, sociālās grupas, lomas, statuss  

2. Jaunas vielas apguve/darbs grupās. Grupas tiek sadalītas 
netiešā veidā. Katra grupa saņem A3 lapu, kurā, iepazīstot 
informāciju no mācību grāmatas, apspriežoties un 
papildinot vienam otru jāattēlo shematiski vai zīmējumā: 1. 
grupai -lomas, kuras pilda skolotājs 2 grupai- sociālās 
grupas, kādas skolā vērojamas, 3 grupai- statusi 
Katra grupa prezentē savu veikumu 

3. Diskusija: vada skolotājs, uzdodot jautājumus:  
Kā attiecības skolā ataino norises sabiedrībā? 
Kam skolā ir augstākais statuss? 
Kādas lomas klasē  veic jūsu klases audzinātājs? 
Vai lomas var būt labas un/vai sliktas? 

Refleksija 
3 min. 

1. Pašnovērtējums: Katrs skolēns saņem apli( „grupas picu’), 
kurš jāsadala, uzrakstot katra grupas dalībnieka vārdu,  atbilstoši 
tam, cik lielu ieguldījumu grupas darbā ir devis katrs skolēns 
2. Kopsavilkums – skolotājs apskata aplīšus  un  apkopo 
paveikto,  sniedz vērtējumu par grupu darba efektivitāti, pateicas.  

 

2.stundas modelis 

 Stundas tēma: Sociālās grupas. Sociālās lomas 
Stundas mērķis:  
Uzdevumi: 



Izglītojošais- Veidot izpratni par sociālajiem procesiem sabiedrībā, sociālajām 
grupām un lomām 
Audzinošais- Motivēt skolēnus izvērtēt savu piederību sociālajām grupām un veidot 
izpratni savstarpējo attiecību nozīmi 
Attīstošais- Attīstīt iemaņās un prasmes noformulēt viedokli,  strādāt pāros , prezentēt 
un diskutēt 
Metode un paņēmieni: interaktīvā metode- darbs pāros, prāta vētra, diskusija 
Stundas ilgums: 40 min.  
Resursi: attēli no žurnāliem vai Power Point prezentācija, projektors,  papīra tāfele 
vai tāfele , krīts vai flomāsteri 
Stundas plāns 
Ierosināšana 
2 min. 

Stundas tēmas formulēšana un mērķa izvirzīšana 

Apjēgšana 
34 min 

1. Minilekcija( 4 min). Skolotājs pie sienas izvieto dažādus 
attēlus no žurnāliem, kuri atklāj saskarsmes veidus sabiedrībā, vai 
demonstrē Power Point prezentāciju, un  īsi paskaidro jēdzienus: 
saskarsme, sociālās grupas, lomas, statuss  
2. Jaunas vielas apguve: darbs pāros (7 min.) Katrs pāris 
saņem darba lapu ( Pielikums Nr. 1)ar darba uzdevumu. 
Skolēniem apspriežoties un papildinot vienam otru,  jāizpilda 
darba uzdevums. Skolotājs uzdod jautājumus( 4 min.) par 
paveikto un   katrs pāris prezentē, pamato  savu veikumu. 
3. Prāta vētra: Manas lomas sabiedrībā ( 10 min) 
4. Vielas nostiprināšana( 9 min.): Diskusija vada skolotājs, 
uzdodot jautājumus:  
Kuras lomas ir iemantotas un kuras iegūtas? 
Vai lomas var būt labas un/vai sliktas? 
Kura loma ir visgrūtākā un kura visvieglākā? 
Vai loma uzliek kādas saistības? 
Kas ir nepieciešams, lai iegūtu augstāku statusu sabiedrībā? utt. 

Refleksija 
4 min. 

Skolēni veic īsu pašnovērtējumu( Pielikums Nr. 2) Kopsavilkums 
– skolotājs apkopo paveikto,  sniedz vērtējumu par pāru darbu, 
pateicas par darbu, atvadās 

 

3.stundas modelis 

Stundas tēma: Dažādība sabiedrībā, sociālās lomas un statusi. 
Stundas mērķis: 
Uzdevumi: 
Izglītojošais- Veidot izpratni par savstarpējo attiecību nozīmi un sabiedrībā 
sastopamajiem formējumiem 
Audzinošais- rosināt būt   iecietīgiem pret dažādām sociālajām grupām sabiedrībā, 
apzinīgi pildīt lomas. 
Attīstošais- Veidot prasmes izmantot interviju un aptauju, analizēt  informāciju  
Stundas ilgums: 40 min 
Metode un paņēmieni: Izskaidrojoši ilustratīvā, intervija, darbs grupās, pārruna 
Resursi: Izdales lapa, projektors,  darba lapa( intervija), rakstāmpiederumi. 
Stundas plāns 

Ierosināšana 
2 min. 

Sasveicināšanās. Stundas tēmas formulēšana un mērķa izvirzīšana.  

Apjēgšana 1.Mini lekcija, kuras laikā  skolotājs rāda slīdrādi, kurā tiek  attēlotas 



35 min. dažādas etniskās grupas, to kopīgās iezīmes, grupu dalījumu, kas tajās 
ietilpst. Tiek demonstrēti arī attēli ar īsiem aprakstiem par citām( 
formālām un neformālām) sabiedrības grupām, to domāšanu, pasaules 
uztveri un nodarbošanos.  
Skolēni saņem izdales lapu ar shēmu ( Pielikums Nr. 3) 
2. Skolēni saņem intervijas lapas( Pielikums Nr. 4) un uzdot  
jautājumus paša izvēlētam   klasesbiedram, informāciju pieraksta.     
3.  Skolēni izlases veidā pastāsta, ko uzzinājuši. Skolotājs uzdod 
rosinošus jautājumus. 
4. Skolotājs sadala  klasi  grupās  pa 4 , izdala grupām baltas A4 lapas 
un izstāsta situāciju: Tava klase ir nolēmusi skolā izveidot brīvā laika 
pavadīšanas stūrīti, ir radušās interesantas idejas par tā noformējumu.. Jūs 

esat lūguši direktoru akceptēt  ideju un piekrišana ir saņemta. Diemžēl ir 

aizritējuši vairāki mēneši, taču darbi neveicas. Kāpēc? Skolotājs sniedz 
komentāru par lomām un skolēnu uzdevums ir  uzrakstīt 5 iespējamās lomas 
un to pienākumus. 
 5. Pārruna, kuru vada skolotājs: Kādas lomas Jūs izvēlējāties, lai darbi 
tiktu paveikti? Kādi pienākumi lomām? Vai grupai, kura veiks darbus, 
ir nepieciešami noteikumi? Vai grupai būs līderis? Kādā statusā visā 
šajā procesā ir skolas direktors? 

Refleksija 3 min. 
. 

Skolotājs apkopo uzzināto un lūdz skolēnus veikt pašnovērtējumu, 
paceļot īkšķi, tādējādi parādot kā ir sapratis stundas tēmu. (Uz 
augšu vērsts īkšķis – labi, pa vidu – viduvēji, uz leju – slikti) 
Skolotājs izsaka kopējo vērtējumu par darbu stundā, pateicas. 

 

Stundas modeļus izstrādāja: Mārtiņš Voitišķis, RA  students 

Konsultants: Elita Opincāne, RA lektore 
 
 

Pielikums Nr. 1 

Darba lapa 

Sociālās lomas/grupas 

1. Lūdzu uzrakstiet, kādai sociālajai grupai šis cilvēks pieder! 

2. Pielieciet klāt cipariņu 1 tam, kurš Jūsuprāt ieņem augstāko statusu sabiedrībā 

un ciparu 6 tam, kurš atrodas viszemākajā statusā! Sagatavojiet pamatojumu 

savi izvēlei! 

Bezpajumtnieks 

 

Itālis 

 

Pensionārs 



 

Skolotājs 

 

Politiķis 

 

Skolēns 

 

Pielikums Nr 2 

Pašvērtējuma lapa 
( iepretī katram apgalvojumam ieliec X) 

 
Apgalvojums Jā Nē Daļēji 

Es strādāju stundā ar aizrautību    

Šī stunda bija vērtīga    

Es to visu agrāk zināju    

Man stundā bija interesanti    

Man nepieciešama papildus informācija, lai 

tēmu izprastu labāk 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr. 3 

Izdales lapa 

 

Grupas sabiedrībā 

 

Sabiedrība 

 

Etniskā grupa 

 

Tāds cilvēku kopums kurš  

 

Pieder pie vienas tautas        viena valoda   vienādas tredīcijas  domāšanas 

veids 

Dalās 

 

profesionālajās          neformālas           formālas           sociālās           pēc 

turības 

       grupās                    grupās                grupās             grupās              

mainīgs 

 

skolotāji, ārsti,              rodas pēc           vadītājs,         pensionāri,         

bagāti, 

strādnieki un citi         brīvas gribas       saistības        skolēni,               

nabagi 

profesiju pārstāvji       to var pamest,     pienākumi    strādnieki 

                                   nebūt neatkarīgs 



 

 

Pielikums Nr. 4 

Darba lapa 

Intervija 

 

1. Kādām sociālajām grupām Tu jūties piederīgs? Nosauc vismaz 

2! 

 

Intervētājs izvēlas vienu no nosauktajām grupām un jautā tālāk: 

2. Vai Tev ir pārliecība, ka kopā grupā ……….esiet stiprāki un 

varošāki sasniegt rezultātu? 

 

3. Vai grupā……….. ir radušies konflikti , ja nespējat vienoties 

par kopēju mērķi? 

 

4. Vai grupā…………..  ir savi noteikumi, pienākumi? 

 

5. Kas ir labākais, ko Jūs grupā kopīgi esat paveikuši? 
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PASĀKUMA 
 

“Talantu parāde: mēs savam novadam!” 
 

NORISES KĀRTĪBA 
 

Mērķis: Dot iespēju Rēzeknes novada pašvaldības skolu skolēniem demonstrēt 
savus talantu un  dotības, tādējādi atraisot indivīda radošās spējas un veicinot 
turpmāku mērķtiecīgu  izaugsmi. 
 
 
Organizatori: Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 
 
Norises vieta  
un laiks:          2012.gada 18. aprīlī, sākums pl.13.oo  Rēzeknes novada        

administrācijas ēkā, Atbrīvošanas aleja 95 
 
Dalībnieki:         Rēzeknes novada skolu jebkura vecuma ar īpašu talantu un 

spējām apveltītie, atraktīvākie skolēni 
 
Uzdevums: Sagatavot interesantu, atraktīvu  talanta sniegumu vai 

prezentāciju atbilstoši savam  vecumam, spējām un 
interesēm.  

 
Pieteikumi un atlase   
1.posms: līdz 21. martam  ne vairāk kā 3 pretendenti no skolas piesakās, 
iesniedzot talanta aprakstu ( skat. piev. dokumentu) elektroniski uz e- pastu: 
elita.opincane@saskarsme.lv vai guntars.skudra@saskarsme.lv Izglītības 
pārvaldē 3.vai 10. kabinetā. 
 2. posms: ne vēlāk kā 5. aprīlī  interesantākie priekšnesumi saņem 
uzaicinājumus dalībai pasākumā „Talantu parāde: mēs savam novadam!” 2012. 
gada 18. aprīlī 
 
Izmantojamie resursi:   
1)Atskaņošanai un prezentācijām var lietot CD Audio, CD-RW, Mp3, DVD 
ierakstus. 
2) Iespējams demonstrēt Power Point u.c. prezentācijas 
3) Iespējams izmantot gaismas  efektus, ja nepieciešams 
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4) Iespējams  izmantot skaņas pastiprinājuma iekārtas  
 
Katrs pasākuma dalībnieks saņems kādu nomināciju un balvas, bet 
atraktīvākie arī „brīvbiļeti” uz 3 dienu vasaras nometni talantīgiem 
bērniem. 
 
! Pasākums tiks filmēts un fotografēts 
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Pieteikums “Talantu parādei: mēs savam novadam!” 
 
 
 

Talanta apraksts 
 

Vārds, uzvārds  
Klase  
Izglītības iestāde   
Talants Īss nosaukums, piem.- Breik dance vai Gleznošana 

ar...... vai  Oratora runa utt. 
Talanta  snieguma vai 
prezentācijas apraksts 

Apraksta savu sniegumu, piemēram- nodejošu...., 
demonstrēšu ............., izmantošu efektus( ne  
vairāk kā 250 zīmes) Apraksts- cik vien iespējams 
konkrēts! 

Uzstāšanās laiks Ne vairāk kā 3 min. 
Nepieciešamie resursi(ja 
piemērojams) 

Attiecas uz mūziku, gaismām, prezentācijas 
tehniku, aprīkojumu utt. 

Skolotāju/klasesbiedru/ 
vecāku atsauksmes( ja 
iespējams) 

Kur un kam ( skolas /klases pasākumā, ģimenes 
svētkos, draugu ballītē utt.) skolēns ir demonstrējis 
savu talantu, vai klātesošajiem patika, kādu 
novērtējumu ir guvis utt. ( ne vairāk kā 150 zīmes) 

Kontaktinformācija(e-
pasts, tālrunis) 
skolotājam un /vai 
skolēnam( vidusskolas 
posmā) 

 

Cita būtiska informācija ne vairāk kā 100 zīmes 
 
Datums: 
 
Paraksts: 
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Skola Maltas 1.vidusskola 
 
Aktivitāte Radošs darbs no otrreizējās izmantošanas materiāliem (mājturība un tehnoloģijas, 
4.klase). 
 
Mērķis: Sekmēt skolēnu radošo spēju, iztēles un fantāzijas attīstību. 
 
Metodoloģijas apraksts 
Organizatoriskā daļa: Skolēni izvietojušies divās grupās pēc krāsu principa – oranžie un zaļie. Uz sola 
– A3, A4 lapa, divas krāsainas lapiņas, flomāsteri, zīmulis, magnētiņi. Uz blakus galdiņa-otrreizējās 
izmantošanas un citi dažādi materiāli radošā darba izveidei: dažādu priekšmetu iesaiņojuma kārbas, 
vāki v, bundžiņas, vadiņi, kokteiļu salmiņi, trauku mazgājamās švammītes, logu siltināšanas lenta, 
vienreizējās lietošanas trauki, spuldzītes, riteņu lukturīši, armijas sprādze, plastmasas, stikla pudeles, 
dažāda veida pudeļu  korķi, detaļas no rotaļlietām, dažāda veida diegi, audumu atgriezumi, lentītes, 
auklas, vate, tualetes dvieļu un papīra rullīši, celofāna maisiņi, žurnāli, avīzes, plānais kartons, 
aplikācijas, kreppapīrs, līmlenta, plastilīns, makšķerēšanas piederumi, īlens, šķēres, plakanknaibles, 
skrūvgrieznis, atslēgas, karstā līme u.c. 
 
Pašnovērtējums: Skolotāja: „Tikai draudzīgi darbojoties kopā, var radīt pilnīgi jaunas, neparastas 
lietas! Nāciet pa vienam pie tāfeles! Lielais magnēts ir stundas sākums! Katrs lieciet magnētiņu tur, kā 
šobrīd jūtaties! Kopā jautrāk, drošāk un interesantāk!” Skolēni uz tāfeles liek magnētiņus, izveidojot 
apli, kurš tuvāk, kurš tālāk no sākuma punkta! Skolotāja ap magnētiem apvelk ar krītu kontūru 
 
Sagatavošanās posms: Skolotāja: „Šodien Jūsu uzdevums – izveidot radošu darbu no otrreizējās 
izmantošanas materiāliem. Ko nozīmē radošs darbs?” Skolēni sniedz atbildes /prāta vētra/. Skolotāja: 
„Pirms uzsākt darbu- vienojaties par pienākumu sadali!” (Izdala nozīmītes ar pienākumu 
nosaukumiem, kuras skolēni jau iepriekšējā mājturības un tehnoloģiju stundā ir izgatavojuši).  
 
Radošs darbs grupās 

Skolotāja jautā:” Esat gatavi radīšanas brīnumam?”. Pēc skolēnu piekrītošas atbildes izskaidro 
turpmākos uzdevumus. Katrai grupai ir jāizdomā kāds lietvārds un tas jāuzraksta uz līmlapiņas.  
Skolotāja: „Līmlapiņu ar uzrakstīto lietvārdu atdodam otrajai grupai un piestiprinām uz A3 lapas 
vienas puses!” Grupas samainās ar lapiņām, uz kurām uzrakstīti lietvārdi. Uzdevumu atkārtojam 
vēlreiz un izdarām vēlreiz maiņu!  
Skolotāja: „Nākamais uzdevums-uzzīmēt katram uz līmlapiņas uzrakstītajam lietvārdam atbilstošu 
zīmējumu!” Skolēni zīmē katram uzrakstītajam lietvārdam atbilstošu skici. S.: „Jums tagad ir divi 
zīmējumi! Nākamais, pats svarīgākais un sarežģītākais uzdevums-   divus zīmējumus apvienot vienā 
un izveidot, vēl  kaut kā nebijuša, skici!” Skolēni veic divu zīmējumu apvienojumu un veido jaunās 
konstrukcijas skici. 
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S.: „Apspriežaties, iztēlojaties, fantazējiet, vienojaties, sadarbojieties, izvēlēties nepieciešamos 
materiālus un īstenojiet savas idejas dzīvē! Atcerieties –labas idejas piepildās vienmēr! Jums tas 
izdosies! Labu veiksmi!” Skolēni apspiežas, vienojas, prāto, mērķtiecīgi, aktīvi darbojas. No 
pieejamajiem resursiem veido jaunu objektu. 
 
Darba prezentācija. Katras grupas skolēni prezentē darbus. Otras grupas skolēni izsaka savas domas 
par biedru veikumu, uzdod  jautājumus, izsaka priekšlikumus konstrukcijas efektīvākai darbībai. 
 
Noslēgums.  S.:” Es lepojos ar Jums, jo sarežģītais uzdevums tika izpildīts izcili!” 
 
Pašnovērtējums un stundas rezumējums. S.: „Tagad nāciet pie tāfeles un izsakieties par savu veikumu 
un izjūtām stundā!” Skolēni veic pašvērtējumu, pielietojot magnētiņus: katrs skolēns nāk pie tāfeles, 
novērtē savu darbu ar atzīmi, pamato savu izvēli, pauž savas izjūtas, domas, ko jaunu iemācījies, 
ieguvis un izejot no tā – magnētu vai nu tuvina centram vai arī – attālina. Skolotāja ar citas krāsas krītu 
ap magnētiem apvelk kontūru un izdara secinājumus.) (konkrētajā stundā - visi skolēni tuvināja )  
 

Sasniegtais rezultāts 
Skolēni strādāja ar otrreizējās pārstrādes materiāliem, ģenerēja idejas, ka tos var izmantot otrreiz. 
Tādējādi skolēnu kreativitāte tika stimulēta, izmantojot iespējas, ko piedāvā daba un resursi. 
 

Skolēnu pieredze/Skolotāja pieredze 
 
Skolēni attīstīja prasmi radoši strādāt, mācījās sadarboties, izteikt savu viedokli un uzklausīt citus.  
 
Skolotāja labāk iepazina savus audzēkņus (vēroja kā viņi sadarbojas, cik aktīvi iesaistās grupas darbā); 
aprobēja un savā darba prakse ieviesa jaunu radošā darba metodi. 

 
Skolotāja Vita Martinova, e- pasts vita.martinova@saskarsme.lv 
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     Darba prezentācijas karte 
 
Grupas nosaukums, grupas dalībnieki 
 
 
 
Darba nosaukums 
 
Apraksts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusi 
 
 
 
 
 
 
 
Mīnusi 
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                  Laika plānojuma karte 
 
                Laiks Veicamais uzdevums 
       10. 10 Kopības apļa veidošana, pienākumu 

sadale 
       10. 15 Darbs grupās 
       10. 40 Darbu prezentācija, savstarpējas 

vērtējums 
       10. 48  Skolēnu darba pašvērtējums 
       10.50 Stundas noslēgums 
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Skolas nosaukums Maltas 1.vidusskola 
 
Pasākums Mūzikas instrumenta izveidošana un demonstrēšana fizikā. 
 
Mērķis, galvenās aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
Mērķis: pilnveidot izpratni par skaņas rašanos un skaņas raksturlielumiem, izveidojot un demonstrējot 
mūzikas instrumentu atskaņojot kādu melodiju vai dabā sastopamās dzirdamās skaņas. 
 
Galvenās aktivitātes:  Divas mācību stundas 8. klasē „ Mūzikas instrumenta izveidošana un 
demonstrēšana”, temats „ Skaņa ikdienā” 
Skolēni pāros plāno darba gaitu izmantojot darba lapu. Internetā izvēlēties un atskaņot melodiju vai dabā 
sastopamās dzirdamās skaņas. 
 
Metodoloģijas apraksts:  
        Pirmajā stundā skolēni iepazīstas ar  aprakstu un darba uzdevumu( Pielikums nr.1). Skolēni pāros 
plāno darba gaitu. Skolotājs demonstrē pašizgatavotus mūzikas instrumentus, lai rosinātu skolēnu iztēli. 
Skolotājs aicina skolēniem nosaukt iespējamos piederumus vai materiālus, ko varētu izmantot mūzikas 
instrumenta izveidē. Skolēni pāros apspriežas un izvēlas piederumus. Skolotājs konsultē un atbild uz 
skolēnu jautājumiem. Rosina skolēnus uzzīmēt mūzikas instrumenta skici un izvēlēties  melodiju vai dabā 
sastopamās dzirdamās skaņas, ko atskaņos. Skolēni drīkst izmantot internetu.  
      Skolēni mājās patstāvīgi izveido mūzikas instrumentu ar kuru iegūst dažāda skaļuma un augstuma 
skaņas. Sagatavojas mūzikas instrumenta demonstrēšanai. 
       Otrajā stundā skolēni demonstrē savus un novērtē citu izveidotos instrumentus. 
Skolotājs lozējot sadala izveidotos instrumentus divās grupās. Katrai grupai, piedaloties visiem 
instrumentiem jāatskaņo kāda pašu izdomāta  melodija. Skolotājs kopā ar skolēniem pārrunā šādus 
jautājumus:  Kurš  mūzikas instruments patika vislabāk? Kādas grūtības radās plānojot un gatavojot 
mūzikas instrumentu? Ko jaunu uzzināji, izgatavojot mūzikas instrumentu? 
         
Sasniegtais rezultāts 
Paveikts interesants praktiskais darbs/eksperiments, kura laikā skolēni ir izgatavojuši  mūzikas 
instrumentu, savukārt akadēmiskās zināšanas tiek apgūtas pārrunu laikā, analizējot grupu sniegumu. 
Skolēnu/ skolotāja/ pieredze: 
         Skolēni plāno darba gaitu un veic eksperimentu pāros. Skolēni izvēlas stikla un plastmasas traukus, 
kuros iepilda dažādu tilpumu zirņu, dažāda lieluma pupiņas, grūbas, makaronus, prosu kā arī kviešu, 
miežu un griķu putraimus. Ieklausoties skolotāja ieteikumos, skolēni izvēlas veidot mūzikas instrumentus 
no stikla glāzēm, kas piepildītas ar dažādu ūdens tilpumu, kā arī no dažāda garuma sagrieztiem kokteiļa 
salmiņiem vai metāla caurulītēm. Skolēniem otrās stundas beigās jāatbild uz jautājumiem: Kāpēc tieši 
izvēlētais mūzikas instruments patika vislabāk? Kādas grūtības radās plānojot un gatavojot mūzikas 
instrumentu? Ko jaunu uzzināji, izgatavojot mūzikas instrumentu? 

v Skolēni  
attīsta plānošanas un sadarbības prasmes, jo kopīgi  plāno eksperimentu un izveido mūzikas 
instrumentu; 
prezentē  izveidotos mūzikas instrumentus; 
 grupas atskaņo pašu izdomātu melodiju. 



             Skolotājam ir jāiesaka skolēniem mūzikas instrumentu veidot no stikla glāzēm, kas piepildītas ar 
dažādu ūdens tilpumu, kā arī no dažāda garuma sagrieztiem kokteiļa salmiņiem vai metāla caurulītēm. 
Jāuzsver, ka plastmasas traukos iebērtie zirņi, pupiņas, makaroni un dažādi putraimi ir skaņas avoti, bet ar 
tiem nevar pētīt skaņas raksturlielumus, jo tos raksturo frekvenču sajaukums. 

v Skolotājs 
darbojas konsultanta lomā; 
vada pārrunu; 
uzsver saikni ar tādiem mācību priekšmetiem kā mūzika, mājturība un tehnoloģijas u.c. 

 
 
Skolotājs Valdis Sniķeris, e- pasts valdis.snikeris@saskarsme.lv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.pielikums 
 
 
 

Darba lapa 
 

Mūzikas instrumenta izveidošana un demonstrēšana. 
Apkārtējā vidē dažādas skaņas rada cilvēki, dzīvnieki, mehāniskas ierīces un mūzikas instrumenti. 
Mūzikas instrumentus no fizikas viedokļa var iedalīt trīs lielās grupās: stīgu, pūšamie un sitamie mūzikas 
instrumenti. 
       Izgatavojot mūzikas instrumentus spēlēšanai, meistars izmanto viņam piemērotus izejmateriālus un 
zināmus darba rīkus. Veidojot mūzikas instrumentus, meistars domā par to, kas un kā šo instrumentu 
lietos, kā šis instruments skanēs, kādu mūziku atskaņos, ar kādiem citiem instrumentiem to varētu spēlēt 
kopā. 
 
Izmantojamie materiāli:  sadzīves priekšmeti un ikdienā lietojami materiāli 
 
Uzdevums: 

1. Izveidojiet mūzikas instrumentu no sadzīves priekšmetiem un materiāliem. 
2. Demonstrējiet mūzikas instrumentu un savā stāstījumā atbildiet uz šādiem jautājumiem: 

a) Kādus materiālus izmantoji mūzikas instrumenta izveidošanā? 
b) Nosaukt mūzikas instrumenta skaņas avotu? 
c) Pamato, kāpēc izveidoto ierīci var saukt par mūzikas instrumentu? 
d) Raksturo,  kādas skaņas var iegūt ar izveidoto mūzikas instrumentu? 
e) Pastāsti, kā var mainīt mūzikas instrumenta skanējumu! 

 
Darba gaita 
Pievērsiet uzmanību jautājumiem! 
Pastāstiet, kā sagatavosiet  mūzikas instrumentu demonstrēšanai! Ko mainīsiet mūzikas instrumenta 
skanējumā, lai mainītu mūzikas instrumenta radītās skaņas skaļumu un toņa augstumu? Ievērojiet, ka 
darba izpildes soļiem jābūt secīgiem! 
 
 
 
 
 

 
 

Skolēni demonstrē no sadzīves priekšmetiem un materiāliem izgatavotos 
 mūzikas instrumentus 
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Skolas nosaukums-Verēmu pamatskola 

 

Aktivitātes nosaukums- Skatuves runas konkurss ”Zvirbulis” 
 
 

Mērķi , galvenās aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
 

Mērķi: 
1.Iedrošināt skolēnu runāt literāru tekstu. 
2.Palīdzēt izkopt izteiksmīgu runas prasmi. 
3.Stiprināt savas kultūras saknes. 

 
Aktivitātes un metodoloģijas apraksts 
 
Latviešu valodas un literatūras stundās tiek vingrināta iztēle, papildināta un kopta 
izteiksmīga runa. 
Skolotājs mudina atklāt un izkopt savus talantus, aicinot piedalīties konkursā, kā arī 
palīdz izvēlēties dalībniekam atbilstošu repertuāru(priekšnesuma ilgums nedrīkst 
pārsniegt 3 minūtes) 
Sākumā konkurss notiek klasē, labākie priekšnesumi tiek izvirzīti skolas konkursam. 
Gatavojoties tiek individuāli strādāts ar katru skolēnu. 
 

Sasniegtais rezultāts 
 
Skolēns atklāj spējas izteiksmīgi runāt tekstu. Rodas vēlme turpmāk piedalīties 
konkursos, demonstrēt savas spējas. 
 

Skolēnu un skolotāju iegūtā pieredze 
 
 Skolotājam ir izaicinājums palīdzēt atrast tekstu, kurš ir atbilstošs katra bērna 
raksturam, kā arī, individuāli strādājot ar bērnu, veidojas abpusēja sadarbība, kas uzlabo 
arī  attiecības. Tiek atklāts un attīstīts skolēna talants. 
Skolēns gūst jaunu pieredzi, jo iepazīstas ar citu skolu dalībnieku sniegumu. 
 
Kontakti: Zinaida Kūkoja, e-pasts  zinaida.kukoja@saskarsme.lv 
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       „Kas ir tā poga debesu jumā?”, jautāja skudriņa Tipa par Sauli. Un katrs tai sniedza savu 

skaidrojumu…  

Vasaras skola- nometne „ Mans vasaras atklājums” 
 
       Nodarbības par tēmu   „Ceļā uz zvaigznēm …” tika plānotas ar mērķi no meklēt sengrieķu mītu 
saistību ar dažādiem zvaigznājiem, tuvāk iepazīt zvaigžņoto debess jumu. Vadoties pēc šī mērķa,   
skolotājas Marika un Kintija plānoja  kopumā 8 stundu  praktisku darbošanos un teorētisko ieskatu 
„miksli” trīs dienu laikā 2.-6. klašu skolēniem.  
 

 Nodarbību satura plāns 
 

           1. Lai grupā panāktu atraisītu un uz mērķi virzītu darbošanos nodarbību sākumā tika organizēta  
iepazīšanās – katrs saņēma zvaigzni (izgriezta no papīra) uz kuras rakstīja savus „ceļa vārdus” 

nometnei – kādā noskaņojumā ieradies, ko sagaida no nometnes, ko vēlas uzzināt utt 
 

         2. Tālāk sekoja mājas darbu : Izlasi un apkopo visas iegūtās zināšanas par sengrieķu mītiem un 
to varoņiem  SAVĀ  mitoloģijas vārdnīcā prezentācijas. Katrs skolēns bija izvēlējies  formu, izmēru 
un noformējumu vārdnīcai, tāpēc prezentācijas bija gan spilgtas un krāsainas, gan  netradicionālas. 
· . 

 

         3.  Zvaigžņu izvietojuma debesīs modelis tika veidots izmantojot plastilīna bumbiņas – nejaušs to 
izvietojums uz lapas  deva iespēju veidot  „savus zvaigznājus”, savienojot nejaušos punktus. Katram 
skolēnam jaunradītajam zvaigznājam bija jādod nosaukums un tas jāprezentē. 

 
          4. Ar mērķi iedrošināt skolēnus paust savu viedokli, meklēt sakarības un argumentus notika 

diskusija: iepazīšanās ar polārzvaigzni (kā to atrast, ar ko tā īpaša) un  pazīstamākajiem Z-puslodes 
zvaigznājiem (lielais, mazais lācis, kasiopeja, cefejs u.c.), atklājot to nosaukumu saistību ar sengrieķu 

mītu tēliem.  
 

        5. Nodarbību telpa pārtapa par observatoriju un …..sākās iepazīšanās ar programmu „Stellarium” 

-digitālo zvaigžņu karti, tās lietošanas pamatiem un iespējām. Katrs skolēns varēja atrast   zvaigznāju 

izvietojumu kartē (debesīs), to vizuālo izskatu (galveno zvaigžņu novietojums, pamatfigūra, 

mākslinieciskais veidols). Darbs, izmantojot digitālo programmu, tika  papildināts ar skolēnu un 

skolotāju stāstījumu (mītiskā un astronomiskā informācija). 
 

         6. Stundu nodarbību ciklu noslēdza praktiskais darbs: grozāmās zvaigžņu kartes izgatavošana, 

tās lietošana, zvaigznāju atrašana ar šīs kartes palīdzību. 
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Vasaras skola- nometne „ Mans vasaras atklājums” 

 
 Nodarbības par tēmu „Simetrija” tika plānotas ar mērķi caur praktisku darbošanos iepazīt un izprast 

iespējami daudzus simetrijas veidus. Vadoties pēc šī mērķa,  Apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas 

skolotājas Marika un Kintija plānoja  kopumā 8 stundu darbošanos trīs dienu laikā 7.-10. klašu 

skolēniem.  
 

Nodarbību satura plāns 
 

1. Iepazīšanās un mājas darbu prezentācijas. Prezentācijas tika sagatavotas atbilstoši mājas 

uzdevumam – paust savas domas par to, kas ir simetrija un kāda tā izskatās. Visi 2. grupas 
skolēni, kuri piedalījās vasaras skolā- nometnē bija rūpīgi gatavojušies. 
 

2. Iepazīšanās ar spoguļsimetriju. Tika apskatīti 3 simetrijas  veidi: 
1) Viendimensionāla (pa taisni) – simetrija pret punktu 
2) Divdimensionālā (plaknē) – simetrija pret taisni (aksiālā simetrija);  

Praktiskais darbs: figūru griešana no pārlocīta papīra (sirsniņa, eglīte u.c.) 
3) Trīsdimensionālā (telpā) – simetrija pret plakni (bilaterālā simetrija) (piemīt lielākajai daļai 

dzīvnieku, arī cilvēkam – ārēji); 
Praktiskie darbi:  

- Attēlu pētīšana spogulī – priekšmetu secība (priekšā vai aizmugurē), labā/kreisā puse 
- Mozaīku veidošana no vairākiem spogulīšiem un plastilīna bumbiņām vai citiem sīkiem 

priekšmetiem (pildspalvu uzgalīši, dzēšgumija, saspraudes u.c.) 
- savas sejas fotografēšana, spoguļsimetrisku sejas attēlu veidošana; 
- 3D papīra seju veidošana (apsveikuma kartīšu formā) izmantojot spoguļsimetriju pret 

taisni plaknē. 
 

3. Iepazīšanās ar pagrieziena simetriju Tika uzdots jautājums: vai dotie attēli ir simetriski – 

piemēram „iņ un jaņ” simbols un tamlīdzīgi? => tiem nepiemīt spoguļsimetrija, tomēr intuitīvi 

šķiet, ka tie ir simetriski. Jānoskaidro, kas jādara, lai šādi attēli savietotos paši ar sevi. 

(Spoguļsimetriskus plaknes attēlu pārlokot pa simetrijas asi, tie savietojas paši ar sevi). 

Pagrieziena simetrijas gadījumā – jāpagriež ap simetrijas centru. 

 Lai izprastu pagrieziena simetrijas būtību, tika veikti sekojoši soļi: 

1) Apgūti konstruēšanas pamatprincipi plaknē 
2) Caur praktisku darbošanos noteiktas pagrieziena kārtas plaknes figūrām. Tika izmantoti 

modeļi: regulāras plaknes figūras (3-stūris, kvadrāts, 5-stūris, 6-stūris utt.) no krāsaina 

papīra, kuru piestiprina ar „knopku” simetrijas centrā uz balta papīra => apvelk figūru, 

griež, meklē cik reizes sakrīt apgriežot par 360 grādiem ap simetrijas centru. 
3) Izmantojot vienkāršas telpiskas figūras, tika noteikta pagrieziena simetrijas pagrieziena 

kārta.  
 

4. Praktiskais darbs - Platona ķermeņu pētīšana 

1) Kas ir Platona ķermeņi? (regulāras telpiskas figūras (visas skaldnes, šķautnes un leņķi 

vienādi) - daudzskaldņi, kas sastāv no vienādām, regulārām plaknes figūrām). Kāpēc 



 

 

 

 

Projekts „Dzirkstele- Solis uz virsotni“ 

“Step2Peak,  Activate&Respond2Kids - SPARK“ 

Mūžizglītības programma, Comenius Regio partnerība 

 

eksistē tikai 5 Platona ķermeņi? (pierādījums ar leņķu mērīšanu/noteikšanu – jāizdomā 

nosacījumus kādiem jāizpildās, lai veidotos daudzskaldņa virsotne, no tā izrietošais 

pierādījums. 
2) Platona ķermeņu izgatavošana no dotām piegrieztnēm (piegrieztnes veidotas no Ešēra 

parketu rakstiem, kuri veidojas kombinējot dažādus simetrijas veidus. Interesentiem - 
iespēja izkrāsot dažādi atkārtojošos simetrijas elementus) 

3) Pagrieziena kārtu noteikšana ievietojot izgatavotajās figūrās kociņus (šašliku iesmiņus) 

 
5. Lai apgūto tēmu saistītu ar reālo dzīvi, bērniem bija jānosaka simetrijas veidi, asis, plaknes, 

pagrieziena kārtas u.c. simetrijas elementi dažādiem sadzīves priekšmetiem  
 
          Izstrādāja: M. Melne, K. Blūmentāle, Apdāvināto bērnu fakultatīvās skola, www.abfs.lv  


