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Pedagogs (vārds, uzvārds)  
Inga Ivanova 

Zinātniskais/akadēmiskais grāds 
(ja piemērojams) 

 

Klase/klašu grupa (ja 
piemērojams) 

Pirmsskolas vecākā un sagatavošanas grupa 

Mācību priekšmets (ja 
piemērojams) 

Rotaļnodarbības pirmsskolā 

Izglītības iestāde Verēmu pamatskola 
Novads Rēzeknes novads 
Kontaktinform ācija (e-pasts, 
tālrunis)  

e-pasts: grāmatplaukts@inbox.lv, tālrunis 26195283 

Labās prakses piemērs Mācību projekts „Mājdzīvnieki.” 
LP piemēra mērķis/uzdevumi Mērķi: veidot bērnos saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi un dzīvniekiem;  rosināt interesi par mājdzīvniekiem 

un to mazuļiem; sniegt zināšanas par mājdzīvnieku uzturu, mājvietu un kopšanu; veicināt zinātkāri, radīt vēlēšanos 
darboties patstāvīgi; attīstīt sadarbības prasmi strādājot grupā. 
Uzdevumi: attīstīt vērošanas spējas, pētnieciskās iemaņas, prasmi analizēt, salīdzināt un secināt; pilnveidot prasmi 
rakstīt, līmēt, krāsot; iemācīties atpazīt mājdzīvniekus. 

Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) 
raksturojums (ja piemērojams) 

Mācību projektu „Mājdzīvnieki” var izmantot skolotāji strādājot ar bērniem vidējā, vecākajā un sagatavošanas 
grupās, kā arī  sākumskolas skolotāji 1. klasē. Katrai vecuma grupai tiek izvirzīti viņu vecumam atbilstoši 
uzdevumi. Projektā var iesaistīties  visi grupas bērni. Projektu vēlams izstrādāt rudenī vai pavasarī. Ar šo grupu 
strādāju divus gadus. 

Struktur ēts LP piemēra apraksts Lai uzsāktu projekta īstenošanu , nepieciešams izplānot visas nedēļas darba gaitu, saplānojot katras dienas darbu, 
izvirzot mērķus un uzdevumus. Jāizpēta žurnāli, grāmatas un enciklopēdijas, jāsagatavo plašs uzskates materiāls, 
jāizvēlas rotaļdejas, dziesmas un tautasdziesmas katrai nedēļas dienai.  

Instrumentārijs  
 

Pirms uzsākt praktisko darbošanos, mēs ar bērniem  atkārtojām jau iepriekš mācīto materiālu, aplūkojām grāmatas 
un enciklopēdijas par mājdzīvniekiem. Priekšdarbi ir veicami visa mācību gada garumā. Projektu nedēļa ir kā 
apkopojošs darbs sagatavošanas grupas bērniem dabas zinībās. Visa gada garumā krāju un apkopoju materiālus 
mapēs par mājdzīvniekiem, mājlopiem un mājputniem. 

Apliecinošie dati, fakti un 
piemēri (ja piemērojams) 

Mācību projekts ar aprakstu ir apkopots mapē „Pieredzes uzkrāšana un tālāknodošana”. Mapē pievienotas 
fotogrāfijas, kurās redzami paveiktie darbi.  

Sasniegtais rezultāts 
 

Uzskatu, ka mācību projekts ir izdevies un ar tā palīdzību iespējams sasniegt izvirzītos mērķus un uzdevumus 
pirmsskolas vecākajā un sagatavošanas grupā. Tas interesants un aizraujošs darbs visas nedēļas garumā. Pateicoties 
šim projektam , mēs varam apkopot visa mācību gada darba rezultātus. Projekta darbs parāda, cik bērni ir apzinīgi, 
zināt un strādāt griboši. Arī turpmākajā darbā izstrādāšu izzinošus mācību projektus, darbā iesaistīšu arī vecākus.   
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Sadarbība Darba procesā iesaistīju bērnu vecākus, gatavojot grāmatu izstādi. Projektā iesaistījās arī sagatavošanas grupas 
skolotāja ar savas grupas bērniem.  

LP piemēra izmantošanas 
iespējas 

Šo LP piemēru var izmantot pirmsskolas 5.-6. gadīgo bērnu grupās strādājošie kolēģi, kā arī sākumskolas skolotāji 
1. klasē. 

Cita būtiska informācija Šo projektu var variēt atbilstoši bērnu vecumposmam. Nedēļas prezentāciju var izmantot kā atklāto nodarbību 
atvērto durvju dienā, iesaistot vecākus. 

Datums 2011. gada 25.novembris 


