
Scientists at work
‘’Zinātnieki darbībā’’

Itālija, Vasto

24.10.2018.-28.10.2018.



No š.g. 24.-28. septembrim Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra komanda - direktore Irēna

Frankoviča, projekta koordinatore Latvijā logopēde Svetlana Stepane, pirmsskolas metodiķe Sanita Tošena,

psiholoģe Zane Gulbe un pedagoģe Jeļena Verhuškina devās uz projekta mācību aktivitāti, lai ar Itālijas,

Portugāles, Turcijas un Anglijas pedagogiem dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas profesionālās darbības

kvalitātes paaugstināšanai, šoreiz īpaši akcentējot, kā radoši veicināt bērniem matemātikas apguvi.
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Itālija (24.10.2018.-28.10.2018.)



1. diena

• Pilsētas Vasto apskate

• Atklāšanas koncerts pirmsskolas iestādē (L’Albero Azzurro school)

• Matemātikas laboratorija – keramikas nodarbība skolotāja Giuseppe 
Buono vadībā





Bērnu vecāku priekšnesumi



2. diena

Pirmsskolas iestādes apskate (L’Albero Azzurro school)

• Pieredzes apmaiņa – katras dalībvalsts prezentācijas – teorija un 
prakse

• Praktiskās nodarbības ar bērniem

• Ekskursija uz vīna darītavu – arī vīna ražošanā matemātika ir būtiska

















Iepirkumu saraksts – grupēšana, skaitīšana



Iepirkumu saraksts – grupēšana, skaitīšana



Tilpums, vizuālā uztvere – vīnogas ir vairāk, 
nekā iegūtā sula no tām



Tilpums, vizuālā uztvere – vīnogas ir vairāk, 
nekā iegūtā sula no tām



Krāsas, uzmanības noturība, sīkās pirkstu 
muskulatūras treniņš



Krāsas, uzmanības noturība, sīkās pirkstu 
muskulatūras treniņš



Krāsas, ģeometriskās figūras, izpratne par 
cipara sastāvu



Krāsas, ģeometriskās figūras, izpratne par 
cipara sastāvu



Orientēšanās telpā (virzieni), precīzu 
instruktāžu sniegšana un izpilde



Dziedāšanas meditatīvais un nomierinošais 
efekts – adaptācijas procesa veicināšanai



Loto – prasme klausīties, uzmanības fokuss, 
reakcijas ātruma treniņš



Kā vīnogas tiek transformētas par vīnu



3. diena

• Tomēr ne visu var ar matemātikas palīdzību izskaitļot – paredzētā 
ekskursija uz Tremiti salām nebija iespējama laikapstākļu dēļ

• Tās vietā – pilsētas Termoli apskate – arhitektūrā un celtniecībā, 
matemātika ir nepieciešama un ļoti būtiska 

• Mākslas galerijas un dārza apskate (D’avalos Palace (Vasto centrā) –
PALIZZI paintings – garden – arī šajās jomās ir matemātika







4. diena

• Matemātika lielveikalā (Conad- Pianeta di vasto) – garums, 
ģeometriskās figūras, svars, formas, lielumi

• Kopsavilkums par mācību aktivitāti Itālijā 

• Bungu un ritma meistarklase – mūzikas un ritma pamatā ir 
matemātika

• Viesošanās lauku sētā (Masseria Zinni) – pastas gatavošanas 
meistarklase – arī pavārmākslā bez matemātikas nekādi









5. diena

• Sertifikātu saņemšana

• Nākamās mācību aktivitātes plānošana







Erasmus+ patiesi iedvesmo!



Paldies par uzmanību!
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