
 

 

INTEGRĒTĀ MĀCĪBU  STUNDA 

“PASAKA, PASACIŅA…” 

 

Metodiskā materiāla mērķis – intergēta zināšanu un prasmju apguve ar pasaku palīdzību. 

Metodiskā materiāla uzdevumi: 

1. mācību vielu mācīt integrētā veidā, sniedzot skolēnam iespēju zināšanas un prasmes apgūt padziļināti no dažādiem redzeslokiem; 

2. ar pasaku izmantošanu stundā attīstīt bērna valodu un izraisīt interesi lasīt grāmatas; 

3. mācīt tautas kultūru un tradīcijas; 

4. mācīt problēmrisināšanas prasmes (bērni mācās no pasaku un stāstu varoņiem un fantazē par to, kā rīkotos viņu vietā); 

5. attīstit bērna emocionālo pasauli; 

6. attīstīt bērnu domāšanu (katrai pasakai un stāstam ir sižets un tēli. Lasot pasakas bērni attīsta iztēli, mācās izdarīt secinājumus);  

7. mācīt morāles principus un vērtības (caur pasaku un stāstu varoņu pieredzi izkristalizējas vērtības, kas tiek mantotas no paaudzes 

paaudzē). 

Ar pasakām mācāmies matemātiku 

• Caur pasakām mācāmies skaitīt: “Pasaka par vērdiņu”. Pirtnieks  Ansis skaitīja vērdiņus maizniekam, kliņģerīši -par vērdiņu divi… 

Iepazīstam arī naudas zīmes, senās un esošās. 

• A.Sakse ”Puķuzirnītis” Tēvs iedeva dēliem katram trīs zirnīšus… 

Ar pasakām apgūstam dabas zinības 

• Pasaka ”Salaka ar ķīsi peld uz derībām”. 

o Zivis:  kāda ir salaka? 

o kāds ir ķīsis? 

o Kāpēc Burtnieku ezerā vairs nav salaku?  

o Kur atrodas Burtnieku ezers, cik tas ir liels utt. 



 

Apgūstam praktiskas iemaņas mājturībā 

• I.Ziedonis “Raibā pasaka” - sienam mezglus un cilpiņas, pinam pīnītes; 

• ”Mājas lopi ceļ sev būdiņu” - šujam rokas un pirkstu lellītes; 

• A.Sakse ”Zaķa kāposti” 

o Sējam kāpostu sēklas un audzējam dēstus Garausim, 

o Ja lasām šo pasaku rudenī, tad paši skābējam kāpostus, ēvelējam, rīvējam burkānus, beram ķimenes, stampājam, sālām un 

raudzējam. 

Attīstām visas maņas 

• Vērojam  

• Klausāmies  

• Paostām 

• Pagaršojam 

• Aptaustām 

• Vingrinām pirkstu muskulatūru. 

 

Alberts Einšteins reiz teicis:  

“Ja vēlaties, lai jūsu bērni būtu inteliģenti – lasiet viņiem pasakas. Ja vēlaties, lai viņi būtu vēl vairāk inteliģenti – lasiet viņiem vēl 

vairāk pasakas.” 

 

Pasaku stāstīšana ir lielisks veids, kā mācīt dzīvi bērniem un kā nodot svarīgu pieredzi.  Pasakas raisa bērnos mīlestību, interesi un 

ziņkāri par dzīvi. Pētījumos atklāts, ka gan pieaugušie, gan bērni pasakās un stāstos spēj atrast atbildes uz dažādiem savas dzīves 

jautājumiem un atrisināt savas dzīves izaicinājumus. 



 

Anna Sakse 

Pasakas par ziediem 



 

Integrētā stunda latviešu valodā, dabas zinībās un matemātikā 

6.klasei. 

Latviešu valoda Dabas zinības Matemātika 

A. Sakse “Pasakas par 

ziediem”, Zaķa 

kāposti.” 

Augu sēklas, to 

daudzveidība, sēklu 

sēšana, laistīšana. 

Kāpostu daudzveidība, 

vai pazīstam dažādus 

kāpostus? Zināšanu 

papildināšana par 

transporta līdzekļiem, 

konkrēti- vilciens. 

Cik maksā sēklas? Cik 

sēkliņu var iesēt vienā 

kastītē? Cik maksā 

kāpostu stādi tirgū? 

Kas ir lētāk pirkt 

stādus vai izaudzēt 

pašam? 

Skolotāja: I.Loginova 

Laiks:  Divas mācību stundas. 

Stundai nepieciešamie materiāli: A.Sakses grāmata “Pasakas par ziediem”, dažādu vilcienu attēli (dīzeļvilciens, 

elektrovilciens), dažādu šķirņu kāpostu attēli, plastmasas trauciņi ar zemi, kāpostu sēklas, lejkanna, ūdens, galviņkāposts, 

Ķīnas kāposts, skābēti kāposti. 

Stundas mērķis: Papildināt skolēnu zināšanas par literārajām pasakām, apgūt sēklu sēšanas prasmes un pamatzināšanas 

par stādu audzēšanu un  kopšanu. Iepazīt kāpostu šķirņu daudzveidību, pagaršot dažu šķirņu kāpostus. Izprast stādu 

audzēšanas finansiālo izdevīgumu. 

 



 

Stundas uzdevumi:  

1. Lasīt un klausīties A.Sakses literāro pasaku ‘’Zaķa kāposti”, atbildēt uz jautājumiem par pasaku. 

2. Iepazīties ar kāpostu šķirņu daudzveidību, to nosaukumiem un īpašībām. Pagaršot dažādu šķirņu kāpostus, arī                

” Garauša iecienītos “ skābos kāpostus. 

3. Analizēt zaķa braucienu uz Rīgu, drošības faktors, “braukšana pa zaķi”. Vilcienu veidi. 

4. Kāpostu sēklu sēšana kastītēs, laistīšana. Aprēķināšana,  kas ir lētāk - pirkt kāpostu stādus,vai audzēt pašam. 

 Darba vietu sakārtošana. 

Stundas ievaddaļa:     Skolotāja sasveicinās ar bērniem, kopīgi noskaidrojam nedēļas dienu un datumu. Īsumā pastāsta 

par uzdevumiem stundai. 

Skolēni klausās pasakas lasījumu vai audio versiju datorā (pēc izvēles). 

Darbs stundā: Noskaidrojam Garauša rīcības iemeslus, Saimnieka padomu un zaķa rīcību braucot uz Rīgu. Pārrunājam ar 

skolēniem, vai zaķa rīcība bija pareiza, vai braukšana uz vilciena trepēm ir droša? 

Kāpēc zaķim tā garšoja skābie kāposti? Vai mums arī garšotu? Degustējam skābos kāpostus. Kāpostu šķirņu daudzveidība 

ir liela, iepazīstamies ar nedaudzām kāpostu šķirnēm skatoties attēlos ( vai izmantojot dokumentu kameru un projicējot 

dažādus attēlus uz tāfeles.) Pagaršojam skolotājas sagādātos kāpostus, vērtējam. 

  Kad esam ar šo dārzeni iepazinušies, noskaidrojam, kā to var izaudzēt. Kāpostu sēklas, dīgsti, stādi –informācija ar 

attēliem un no Interneta resursiem ar dok.kameras palīdzību.  

 



 

Praktiskais darbs-sējam kāpostu sēklas, aplaistām iesēto. 

Rēķinām, cik stādiņu apmēram var izaugt no vienas paciņas sēklu? Cik maksā viens kāposta stāds? Vai ar vienu sēklu 

paciņu pietiek, ja no tās var izaudzēt 50 stādu? Cik jāmaksā par 50 stādiem tirgū? Salīdzinām un secinām. 

Stundas nobeigums: Skolēni vērtē viens otra darbu, skolotāja vērtē katra skolēna darbu. Paslavēju par centību. Paldies 

par darbu stundā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Kāpostu dažādība. Cik gan tie ir dažādi? 



 

Kāpostu sēklu sēšana kastītē 



 

Kāpostu dīksti nedēļas vecumā 



 

Kāpostu dēsti gatavi stādīšanai 



 

Kārlis Skalbe 

Pasaka par vērdiņu 



\ 

 

Integrētā stunda latviešu valodā, sociālajās zinībās un matemātikā 

6.klasei. 

Latviešu valoda Dabas zinības Matemātika 

K. Skalbe  “Pasakas 

par vērdiņu” 

Iepazīt naudas vienības 

eiro, izprast banknošu 

un monētu nozīmi, 

pazīt tās. 

Teksta uzdevumi par 

naudu, izpratnes 

veidošana par monētu 

daudzumu un 

nomināliem. 
 

Skolotāja: I.Loginova 

Laiks:  Divas mācību stundas. 

Stundai nepieciešamie materiāli: K.Skalbes grāmata “Pasakas par vērdiņu”, (izmantojot dokumentu kameru) 

demonstrējams uzskates materiāls par naudu senatnē un tās evolūciju, naudas vienību eiro banknošu un monēu 

attēliem un mulāžas. Teksta uzdevumi par tēmu “Nauda”. 

Stundas mērķis: Iepazīstināt skolēnu ar K. Skalbes pasaku par vērdiņu, iepazīties ar naudas vienību eiro, risināt teksta 

uzdevumus, veidojot izpratni par naudas skaitīšanu un nomināliem.  

Stundas uzdevumi:  

1. lasīt un klausīties K.Skalbes “Pasaku par vērdiņu”, atbildēt uz jautājumiem, 

2. noklausīties un noskatīties izzinošu materiālu par naudas vēsturi,  

3. iepazīties ar naudas vienībām – eiro,  

4. risināt teksta uzdevumus. 



 

 

Stundas ievaddaļa:     Sasveicināšanas. Noskaidrojam datumu, nedēļas dienu. Pajautāju, kā  skolēni jūtas, vai ir gatavi 

darbam. Īsumā pastāstu par stundā plānoto darbu. 

Darbs stundā: Lasām pasaku (var arī skatīties multfilmu), izskaidroju skolēniem tekstā lietotos vārdus – pirtnieks, 

vērdiņš, kliņģeris  u.c. Ar skolotāja jautājumu palīdzību bērni stāsta par dzirdēto. Novērtējam Anša rīcību, kā viņš no 

vienkārša puiša kļust par bagātu skopuli. 

Skolēniem demonstrēju videomateriālu par naudas rašānās vēsturi pasaulē un Baltijā. Apskatām, kādi izskatījās vērdiņi, 

noskaidrojam, vai tā ir liela vai sīka naudas vienība. 

Iepazīstamies ar mūsu šodienas naudas vienībām – eiro. Apskatām, kādas izskatās Eiropā un arī Latvijā lietotās 

banknotes un monētas.  

Demonstrēju skolēniem monētu mulāžas.  

Noskaidrojam, kur ikdienā vajadzīga nauda. 

Risinām teksta uzdevumus, kuros jāskaita monētas, jāizprot jēdzieni “monētu skaits” un “monētu vērtēiba”. 

Stundas nobeigumā izspēlējam rotaļu “Ejam iepirkties”. No “improvizētā” veikala bērni izvēlas rotaļu preces, rēķina, cik 

jāmaksā par pirkumiem, “pārdevējs izdod naudas atlikumu”.  

Nobeigums: Skolēni novērtē savu un klasesbiedru darbu stundā, skolotāja arī novērtē katru skolēnu.  

Paldies par darbu! 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 

 





 

 

 



 

 



 



 

Latviešu tautas pasaka 

Salaka ar ķīsi peld 

uz derībām 



 

Integrētā stunda - latviešu valoda, matemātika ,mājturība un vizuālā māksla. 

3.c klase 

Stundas plāns. 

Latviešu valoda Matemātika Rokdarbi Sociālās zinības 
Latviešu tautas 
pasaka”Salaka 
ar ķīsi peld uz 

derībām” 

Saskaitām līdz 
divi. 

Grupējam 
elementus pa 

divi. 

Zivju spuru 
veidošana no 
dzijas. Kolāžas 
veidošana ar 

kartona 
zivtiņām. 

Prasme sasiet 
dažāda veida 
mezglus un 

cilpas, veidot 
krāsu salikumus 

 

Salaka ar ķīsi peld uz derībām 

Reiz Burtnieku ezerā salaka ar ķīsi saderējuši skrieties no Košķeles līdz Burtnieku Lielajam krogam: kurš būšot 

naigāks, tas palikšot ezerā dzīvot; kurš ne, tam jāpošas uz citurieni. Labi. Bet ķīsis gudrinieks, labi redzēdams, ka 

ar taisnību vien galā netiks, pamanījies ieķerties salakai astē un lai tikai nu velk. Ceļa galā salaka, kā jau tāda žigla, 

ātri apcirtusies riņķī: "Vai ķīsis vēl tālu?" Bet še tev nu! Ķīsis lepni jo lepni uzsauc šij aiz muguras: "Kur tu tik ilgi 

biji?" Ko izgaidījos!" Salaka nokaunējusies un saīgusi posusies no ezera laukā. No tā laika salakas vairs Burtnieku 

ezerā neesot. 

 

Skolotāja: I.Loginova 

Laiks:  1 mācību stunda 

 



Stundas mērķis - bērnu runas prasmju pilnveidošana, vēlmes izzināt apkārtējo pasauli attīstīšana, skaitīšanas 

iemaņu nostiprināšana, rokdarbu prasmju pilnveidošana, radošo spēju attīstīšana un pašapkalpes iemaņu apgūšana. 

Stundas uzdevumi. 

1. Paplašināt un aktivizēt skolēnu vārdu krājumu; 

2. Nostiprināt prasmi skaitīt  līdz divi un grupēt elementus; 

3. Attīstīt prasmi saistīt pasakas motīvus ar radošo darbību; 

4. Apgūt prasmi sasiet mezglu; 

5. Veidot prasmi strādāt rūpīgi. 

Stundā nepieciešamie materiāli: Daudzi krāsaini dzijas pavedieni, kartona trafaretiņi- zivis, medūzas.  Kolāžas 

pamatne ar  sagatavotu fonu , šķēres, līme.  

Stundas ievaddaļa:  Skolotāja sasveicinās ar bērniem,  kopīgi ar skolēniem noskaidro, kāda ir nedēļas diena. 

Skolotāja lasa pasaku „Salaka ar ķīsi peld uz derībām”. Ar  jautājumu palīdzību pārrunājam, par ko tika šajā pasakā 

stāstīts. Skolotāja ar uzskates materiālu palīdzību, pastāsta un demonstrē bērniem, kādas izskatās dažādas zivis, 

kāda ir zemūdens pasaule. Noskaidrojam,kas ir akvārijs, kā tajā dzīvo zivtiņas,kā zivis ir jākopj un jābaro.  

Darbs stundā:  Katram skolēnam tiek izdalīti zivtiņu trafareti, kā arī krāsaini dzijas pavedieni  (2 krāsas). Skolēni dzijas 

pavedienus sagrupē pa krāsām, tad veido trafareta zivtiņām spuras, sienot pavedienus cilpiņās pie trafareta. Kad 

sasietas „spuras”, veidojam medūzām pavedienus. 

Pēc šī darba veikšanas, atliek noformēt akvāriju- kolāžu, kurā katrs skolēns ielīmē savu zivtiņu un medūzu. 

Stundas nobeigums: Katrs bērns pastāsta, kā viņš jutās strādājot- vai parasti, vai tomēr nedaudz kā burvis? Visi kopā 

esam atkārtojuši cilpiņu siešanas tehniku, kura noder arī sasienot dažādas sadzīves lietas . Esam darbojušies 

matemātiski, skaitot un grupējot dzijas pavedienus, kā arī izveidojuši interesantu rokdarbu- kolāžu. 

Lūdzu bērniem novērtēt katram savu un arī sola biedra darbu. Arī skolotājs novērtē bērnu darbus, jo visi tiešām 

strādājuši godam.



 

 



 

 



 



 

Latviešu tautas pasaka 

Mājas lopi ceļ sev 

būdiņu 



 

Integrētā stunda - latviešu literatūrā, dabas zinībās, mājturībā un tehnoloģijās. 

5.c klase 

Latviešu literatūra Dabas zinības Mājturības un tehnoloģijas 

I.Ziedonis „Mājas lopi ceļ sev 
būdiņu”. Pasakas izspēlēšana 

brīvā dabā – skolas mežā. 

Pirkstu lelles ir mājdzīvnieki, 
personāži latviešu tautas 

pasakai. 

Veidojam pirkstu lelles no flīsa 
materiāla. 

  

Skolotāja: I.Loginova 

Laiks:  2 mācību stundas 

Stundas mērķis - bērnu runas prasmju pilnveidošana, mācoties atbildēt uz jautājumiem ar pilniem teikumiem,  

vēlmes izzināt apkārtējo pasauli attīstīšana, rokdarbu prasmju pilnveidošana un radošo spēju attīstīšana. 

Stundas uzdevumi. 

1. Paplašināt un aktivizēt skolēnu vārdu krājumu; 

2. Attīstīt prasmi saistīt pasakas motīvus ar radošo darbību; 

3. Paplašināt zināšana par mājdzīvniekiem; 

4. Apgūt iemaņas darbā ar adatu un diegu; 

5. Veidot prasmi strādāt rūpīgi; 

6. Attīstīt iztēli un radošās spējas, attēlojot mājdzīvniekus pasakas izspēlē. 

Stundā nepieciešamie materiāli: Flīsa materiāls, piegrieztnes vai jau gatavas izgrieztas detaļas, plastmasas acis, 

diegi, adatas, šķēres. 

 



 

Stundas ievaddaļa:  Skolotāja sasveicinās ar bērniem,  kopīgi noskaidrojam nedēļas dienu un datumu. Īsumā 

pastāsta par uzdevumiem stundā.  

Skolotāja lasa pasaku “Mājas lopi ceļ sev būdiņu”, skolēni klausās pasakas lasījumu vai audio versiju datorā (pēc 

izvēles). Pēc pasakas noklausīšanās, noskaidrojam pasakā darbojošās personas, iemeslus, kāpēc mājdzīvniekiem bija 

jāpamet savas mājas. Skolēni vingrinās veidot nelielu secīgu stāstījumu un runāt ar pilniem teikumiem. 

Darbs stundā:  Katram skolēns izlozē savu dzīvnieku un saņem audumu, trafaretus un adatu ar diegu. Izgriežam 

dzīvnieka lellītes detaļas, rūpīgi strādājot ar šķērēm. Tad saliekam secīgi, kā būs jāsašuj. Rūpīgi sašujam visas detaļas.   

Darbojoties ar adatu un diegu ievērojam piesardzību un uzmanību pret citiem klasesbiedriem. Kad lellītes gatavas, 

katrs skolēns pastāsta, kādu dzīvnieku ir sašuvis. Mēģinam iztēloties, kā katrs dzīvnieks “runā” un kā kustās.  

Kad lellītes gatavas, saģērbušies dodamies uz skolas meža rotaļu laukumu, kur nojumē vēlreiz lasām un iestudējam 

pasaku ar pirktu lellītēm.  

Stundas nobeigums: Mežā skolotāja novērtē katrs bērns darbu un arī bērni dalās iespaidos, kā patika darbs un 

pasakas uzvedums mežā.  



 

 

 

 



 

Pielīmē galvu pie 

ķermeņa. Piešuj ar 

dažiem dūrieniem, lai 

turētos stingrāk. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 





 

Imants Ziedonis 

Krāsainās 

pasakas 



 

Integrētā stunda - latviešu valoda, matemātika ,rokdarbi un sociālās zinības.                       

9.c klase 

Stundas plāns. 

Latviešu valoda Matemātika Rokdarbi Vizuālā māksla 

I.Ziedonis „Krāsainās 
pasakas” 

Saskaitām līdz divi. 
Grupējam elementus pa 

divi.  
Skaitīšanu un grupēšanu 

var izvēlēties katram 
skolēnam individuāli. 

Dzijas ziedu 
veidošana, sienot 
dzijas pavedienus 

cilpās. 

Prasme pazīt un saskaņot 
krāsas, nosaukt dažādas 

atvvasinātās krāsas. 

 

Stundas mērķis -  bērnu runas prasmju pilnveidošana, vēlmes izzināt apkārtējo pasauli attīstīšana, skaitīšanas 

iemaņu nostiprināšana, rokdarbu prasmju pilnveidošana, radošo spēju un rokdarbu prasmju attīstīšana, 

pašapkalpes iemaņu apgūšana. 

Stundas uzdevumi. 

1. Paplašināt un aktivizēt skolēnu vārdu krājumu; 

2. Nostiprināt prasmi skaitīt  līdz divi un grupēt elementus pa divi; 

3. Attīstīt prasmi saistīt pasakas motīvus ar radošo darbību; 

4. Apgūt prasmi sasiet cilpu; 

5. Attīstīt izpratni par skaisto, sienot dzijas ziedus; 

6. Veidot prasmi strādāt rūpīgi. 



Stundā nepieciešamie materiāli: Dažādu krāsu dzijas pavedieni, var būt dažāda rupjuma dzija, dažādi grodota, arī 

efektdzija.  Papīra trafareti, ap kuiem dzija savelkama cilpņās. A4 formāta papīra lapa gatavā darba pamatam. Šķēres, 

līme.  

Stundas ievaddaļa.  Skolotāja lasa I.Ziedoņa Raibo pasaku.  Ar skolotājas jautājumu palīdzību noskaidrojam, par ko 

tika šajā pasakā stāstīts, kā katrs bērns iedomājas raibo pasauli. Sameklējam klasē esošos raibos priekšmetus. 

Darbs stundā.  Katram skolēnam tiek izdalīts trafarets, ap kuru veidot ziedu no cilpiņām. Katram izdalu arī krāsainos 

dzijas pavedienus. Izstāstu darbošanās principu, demonstrēju, izmēģinām ar katru skolēnu individuāli.   Vēlreiz 

pārrunājam, kā veidojas raibs zieds, kā jājauc dažādu krāsu pavedieni. 

Atpūtas minūte. Noliekam dara materiālus, aizveram acis un mēģinām iedomāties, vasaru, zaļu pļavu, kurā ir daudz, 

daudz puķu. Uzpūš viegls vējš un puķes lokās (skolēni šūpojās, vingrinot ķermeni un rokas). Katrs iztēlojas kādu puķi 

veidos, kādas krāsas pavedienus liks kopā. 

Darbs stundā. Skolotāja vēlreiz lasas pasakas fragmentus, apstaigājot skolēnus un ar katru veidojot nelielu dialogu 

par krāsām, cilpu veidošanu, zieda veidošanos. Aicina bērnus iedomāties, ka viņi ir pasakā minētie krāsu raibie burvji, 

kas visu raibu dara. Skolēni (ja nepieciešams, ar skolotāja palīdzību) sien cilpiņas ap trafaretu, veidojot ziedu.   

Stundas nobeigums: Katrs bērns pastāsta, kā viņš jutās strādājot- kā Raibais, kā krāsu burvis? Skolotāja palīdz ar 

uzvedinošiem jautājumiem.  

Esam attīstījuši stāstīšanas prasmi, runājot par savām sajūtām darba laikā, iepazinuši dažādu krāsu salikumu veidus. 

Visi kopā esam atkārtojuši cilpas siešanas tehniku, kura noder sadzīvē, dažādus materiālus savienojot. Esam 

darbojušies matemātiski, skaitot un grupējot pavedienus, kā arī izveidojuši interesantu darbiņu – diegu ziedu kolāžu, 

kas būs dekors klasē vai kādā internāta istabā.  

Bērniem ir liels prieks par padarīto. Norunājam, ka nākošajā stundā darbiņus ieliksim rāmītī un klasē būs vesela 

kolāžu izstāde. Lūdzu bērniem novērtēt katram savu un arī sola biedra darbu. Visi vērtējumi ir ļoti labi. Skolēni ir 

gandarīti. Arī skolotāja novērtē bērnu darbus, katram tiek smaidīgā uzlīmīte, jo visi tiešām strādājuši godam. 



 

Parasti bērniem šādi darbiņi ļoti patīk un tiek izteiktas vēlēšanās šādas stundas atkārtot. Ar tāda pat veida 

darbošanos var izveidot stundu, izmantojot kādu citu pasaku. 

Lūk, vēl viens manis izmantotai variants. 

Lasu skolēniem Vika pasaku “Zemūdzens bara lielā diena” 

Šoreiz ar diegu trafaretiem apcilpojamos materiālus esmu sagatavojusi zivju formā. Var izmantot arī medūzu un 

citu zemūdens radījumu trafaretus. 

Skatāmies attēlus par zemūdens pasauli, lai skolēniem rastos dziļāks priekšstats par to. Skatāmies fragmentu no 

multiplikācijas filmas “Ness un Nesija”.  

Vērojam, kādas krāsas ir zemūdens pasaulē, kādi ir tās iemītnieki. Veidojam dialogu.  

Sacilpoto zivju, medūzu un citu zemūdens radījumu trafaretus izvietojam uz A4 formāta lapas, veidojot zemūdens 

pasaules kolāžu.  

Iespējas ir plašas, var izmantot praktiski jebkuru literāro pasaku. Iespējas izdomai, lai veicas! 



 

 



 

 



Secinājumi 

 

1. Izveidojot š metodisko matteriālu, vēlējos sasaistīt latviešu valodas stundas ar 

citiem mācību priekšmetiem, tādējādi panākot skolēnu lielāku ieinteresētību, 

iespēju izmantot dažādas metodes, lielāku skolēnu uzmanības noturību. 

2. Šādā veida darbojoties ir panākta lielāka literārā darba uztvere, saistot to ar paša 

radītu literāro tēlu,attīstīta pirkstu sīkā muskulatūra, līdz ar to attīstot 

rakstītprasmi. Tiek trenēta uzmanība,  attīstīta krāsu uztvere un notiek 

elementāra sadzīvisko iemaņu paplašināšana. 

3. Attīstās arī matemātiskā domāšana, skaitītprasme, prasme grupēt elementus 

pēc skaita, krāsas un faktūras.  

4. Veidojot dialogu ar skolotāju un vienlaicīgi praktiski darbojoties,attīstās spēja 

sadalīt uzmanību uz vairākām darba operācijām. Papildinās vārdu krājums, tiek 

stimulēta tēlainā domāšana un valoda. 

5. Pilnveidojas prasmes strādāt grupā un pārī, jo izveidotos darbu skolēni kombinē 

kolāžā, no katra individuāli gatavotiem elementiem. 

6. Skolēniem ļoti patīk šāda veida stundas, jo tajās ir lielāka darba dinamika, 

pārslēgšanās no viena veida darba uz citu, dažāda veida uzdevumi seko cits 

citam.  

7. Skolēni var izteikt savas domas, noklausoties pasaku, veidot tai turpinājumu vsi 

stāstīt savu pavisam jaunu pasaku. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


