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Idejas, kuras projekta laikā esam 
integrējuši un īstenojuši savā darbā ar
bērniem Latvijā…



Pedagoga Sanitas radošā
darbība… 



• Metode, ka bērns var spēlēties ar dabas elementiem arī grupas telpā, 
tā attīstot izpratni par dabu un radošo domāšanu.



Darbošanās mazās grupās

• Ne vairāk kā 3 bērni kopā zīmē ar krāsām. Tas rosina darboties
patstāvīgi, nav parauga (netiek ierobežota radošā domāsāna), netiek
dublēti citu bērnu darbi un idejas, un skolotājai ir iespēja sekot līdzi
darbošanās kultūrai.



Uzsvars ir uz praktiskā pieredzē iegūtām zināšanām. 



Uzsvars ir uz praktiskā pieredzē iegūtām zināšanām. 



Matemātiskās izpratnes nostiprināšanai, tiek izmantota metode –
grupēšana un dalīšana pēc noteiktas pazīmes. 

• Dažādos veidos – gan nosakot pazīmi, gan ļaujot pašiem bērniem
izdomāt, pēc kādas pazīmes var sagrupēt dotos priekšmetus.



Pedagoga Oļonas radošā
darbība…



Darbs ar dabas materiāliem, pirmās galdniecības iemaņas –
konstruēšana, radošā domāšana, atveidošana pēc parauga.



Darbs ar dabas materiāliem, pirmās galdniecības iemaņas –
konstruēšana, radošā domāšana, atveidošana pēc parauga.



Darbs ar dabas materiāliem, pirmās galdniecības iemaņas –
konstruēšana, radošā domāšana, atveidošana pēc parauga.



Sasniedzamais rezultāts, pielietojot neformālas metodes:

• Attīsta prasmi veidot dialogus ar pieaugušo un citiem bērniem

• Rosina ievērot darba drošības noteikumus

• Attīsta prasmi organizēt savu darbu un aktivitātes

• Veicina aktīvu iesaisti procesā

• Attīsta sīko pirkstu muskulatūru

• Attīsta loģisko domāšanu  un fantāziju



Moderno tehnoloģiju izmantošana skaitītprasmes un orientēšanās 
plaknē apguvei.



Moderno tehnoloģiju izmantošana skaitītprasmes un orientēšanās plaknē 
apguvei.



Sasniedzamais rezultāts, izmanotojot neformālo pieeju:

• Veicina orientēšanos plaknē

• Nostiprina izpratni par virzienu pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju

• Rosina plānot stratēģijas, lai nokļūtu no punkta A uz punktu B pa 
paša izveidotu ceļu

• Uzlabo acu – roku sadarbību

• Attīsta loģisko domāšanu  

• Attīsta koncentrēšanas spējas un nostiprina uzmanību 



Moderno tehnoloģiju izmantošana sadarbības prasmju, vizuālās 
uztveres veicināšanai, orientēšanās telpā un līdzību

saskatīšanas veicināšanai.



Sasniedzamais rezultāts, izmantojot neformālas  metodes paņēmienus:

• Pilnveido iemaņas  orientēties telpā

• Attīsta spēju saskatīt līdzības. Bērni mācās atrast objektus apkārtējā vidē 
pēc fotoattēliem.

• Pilnveido iemaņas strādāt ar moderno tehnoloģiju ierīcēm ikdienas 
darbā. 

• Uzlabo komunikācijas prasmes

• Veicina sadarbības prasmi

• Attīsta prasmi sniegt precīzas instrukcijas



Kreatīvās domāšanas sekmēšana



Kreatīvās domāšanas sekmēšana



Sasniedzamais rezultāts, izmantojot neformālas metodes:

• Attīsta loģisko domāšanu, radošumu

• Veicina fantāziju un kreatīvo domāšanu

• Vecina brīvo rotaļu, fantāziju

• Attīsta spēju novērot, salīdzināt un analizēt

• Uzlabo komunikācijas prasmes

• Mācās sadarboties grupā vai pārī

• Attīsta koncentrēšanas spējas un nostiprina uzmanību

• Attīsta sīko roku muskulatūru



Pedagoga Ilonas radošā darbība…
Neformālas metodes un IT inklūzija formālajā izglītības procesā.



Prasme lietot datoru zīmēšanai, konstruēšanai, veidošanai



Sasniedzamais rezultāts ar neformālo pieeju un IT sinergīju:

• Attīsta spēju salīdzināt un analizēt

• Attīsta loģisko domāšanu, radošumu

• Uzlabo zināšanas par matemātiskajiem jēdzieniem un 
ģeometriskajām figūrām

• Attīsta koncentrēšanas spējas un loģisko domāšanu  

• Uzlabo acu – roku sadarbību

• Uzlabo klasifikācijas prasmes



Pedagoga Irēnas radošā darbība…
Neformālas metodes un IT inklūzija formālajā izglītības procesā.



Ārzemju labas prakses pielietošana Latvijā:

• Plaukts ar ikdienas dzīvē pielietojamiem priekšmetiem - attīsta pirkstu
sīko muskulatūru, trenē pacietību, mērķtiecību, acu mēru, spēka 
izjūtu, attīsta pašapkalpošanās iemaņas



• Ūdens pārliešana no trauka uz trauku, vai ieliešana pudelē, 
izmantojot piltuvi.

• .Šķidruma pārliešana no burciņas ledus saldējamā traukā, izmantojot 
šļirci.

• Pupiņu pārbēršana.



• Dārgumu meklēšana (pupiņās ir paslēpti “dārgumi” – stikla akmentiņi 
– un bērnam tie, “rokoties” pa pupiņām, ir jāatrod).

• Komplekts izlietā ūdens saslaucīšanai un galda/spoguļu notīrīšanai



Tiek izmantots Montessori pedagoģijas  princips, ka viena uzdevuma 
izpildei viss nepieciešamais atrodas vai nu uz vienas paplātes, vai 
groziņā, vai kastītē, vai kur citur vienkopus un bērns to ērti var paņemt 
un aiznest uz vietu, kur strādāt ar konkrēto uzdevumu. 



Lai attīstītu roku veiklību un dažādus satvērienus (pilnas plaukstas, 
osiņas, mērkrūzes, pincetes un galu galā rākstāmpiederuma satvērienu) 
un iemācītos kontrolēt roku:

• attīsta visu plaukstu, piem., švammītes izspiešana. Nepieciešamas 
divas bļodiņas un švammīte. Uzdevums ir iemērkt švammīti ūdeni un 
tad to izspiest otrā bļodā.

• lai attīstītu “C” tvērienu, ņem divus traukus bez osiņām (piem., 
glāzītes), vienā ir beramā viela un uzdevums ir vielu pārbērt no viena 
trauka otrā.



• tad strādā ar krūzītēm, kurām ir osiņas (krūzīte tiek turēta ar 2. un 3. 
pirkstu un īkšķis ir osiņas virspusē) un atkal ber pupiņas.

• pēc tam vingrinājumu veic ar rīsiem.

• vēlāk strādā ar krūzēm, kuras jānotur osiņu satverot ar četriem 
pirkstiem. Parasti šādas osiņas ir mēkrūzēm (un, lai veiktu šo 
uzdevumu – pārbērtu vielu – bērnam jau jāiesaista visa rokas locītava) 
– atkal sāk ar pupiņām, tad turpina ar rīsiem un pēc tam ar ūdeni.

• tad iesaka strādāt ar dažāda veida pincetēm. Sākt ar lielākām un 
beigt ar smalkākām.



Darbošanās ar dabas materiāliem



Pedagogu Līgas un Sanitas radošā
darbība…

Neformālas metodes un IT inklūzija formālajā izglītības procesā.



Labas prakses pārņemšanas piemers:

Cilvēka figures veidošana, sekmējot radošo domāšanu un sadarbību



Un arī mēs Latvijā:



Izmantojot neformālas metodes un labas prakses piemērus:

• Mājturība un tehnoloģijas. Konstruējam cilvēka formas, aizpilda tās ar 
dažādiem gan saimniecībā, gan dabā pieejamajiem materiāliem

• Mērķis - sekmēt bērnu sadarbību mazās grupās, veicināt bērnu 
radošo iztēles veidošanos



Pedagogu Līgas un Jeļenas radošā
darbība…

Neformālas metodes un IT inklūzija formālajā izglītības procesā.



• Projekts “No sēklas līdz galdam”

• Sējam un audzējam zirņus un pupas.



• sēklas sējam augsnē

• dīgstiem virs augsnes

• burkā ar ūdeni (salveti), ko novietojam gaismā

• burkā, ko novietojam tumsā.



• Bērni laista, salīdzina garumu pupām un zirņiem, pēta auga uzbūvi 
(sakne, stumbrs, lapas, zieds), salīdzina lapu formu, augšana ātrumu.

• Ziņa bērnam: augiem augšanai nepieciešama gaisma, siltums, ūdens.

• Vērtības:atbildība, daba

• Caurviju prasmes: kritiskā domāšana -kritiskā domāšana un problēmu 
risināšana

• Pašiniciatīva, līdzdalība.



Pedagoga Jeļenas radošā
darbība…

Neformālas metodes un IT inklūzija formālajā izglītības procesā.



TEHNOLOĢIJAS
Ārzemju labas prakses piemērs

Latvijā pielietota labas prakses ideja



TEHNOLOĢIJAS
Labas prakses piemērs

Labas prakses īstenošana



ATPŪTAS  STŪRIS- neformālā pieeja atpūtas brīdim

Ārzemju piemērs
Labas prakses piemēra īstenošana Latvijā



MĀCĀMIES   SPĒLĒJOTIES- labas prakses piemērs
Ārzemēs Latvijā



AKTIVITĀTES DABĀ- labas prakses piemērs
Ārzemēs Latvijā



Lai izdodas realizēt vēl vairāk savu kreatīvo domāšanu, 
pilnveidot laika plānošanas un strukturēšanas prasmes, 

veicināt komunikācijas un sadarbības prasmes komandā, 
kā arī atbildības izjūtu!



Paldies par uzmanību!


