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UZDEVUMI	DOMĀŠANAS	AKTIVIZĒŠANAI	
1.klase 

 Šajā materiālā ir apkopoti atvērtie / izgudrojumu / domāšanas aktivizēšanas uzdevumi 
1.klasei. Uzdevumus veidojām, lai tas ietilptu 1 lapas pusē un būtu viegli printējams un 
uzmantojams. Uzdevumus var pielāgot vecākiem un jaunākiem bērniem. Pirmajā klasē 
galvenais uzdevumu mērķis ir skolēnu iepazīstināšana ar apkārtējās pasaules objektiem un 
norisēm. Šajā vecumā bērniem viss ir mīkla, brīnums, izbrīns un satikšanās ar nepazīstamo, 
jo bērns tikai sāk iepazīt pasaules likumsakarības un meklē izskaidrojumu lietu būtībai. Šī 
iepazīšanās notiek caur mīklu atminēšanu un sacerēšanu.  

Mācīšanās procesā skolēns iegūst šādas kompetences: 

● Spēja ieraudzīt un saprast apkārtējo pasauli, orientēties tajā; 
● Spēja izvēlēties domāšanas  uzstādījumus savai rīcībai darbībai; 
● Redzesloka paplašināšana; 

● Zināšanu līmeņa celšana par ikdienas un sadzīves kultūras tēmām; 
● Prasme organizēt savu mācību izzinošo darbību; 

● Prasmju iegūšana rīkoties nestandarta situācijās, lietot apgūto jaunās situācijās; 
● Prasme iegūt, izvēlēties un lietot informāciju, kas nāk no dažādiem avotiem; 
● Prasme darboties grupā; 

● Spēja darboties dažādās sociālajās lomās kolektīvā; 
● Dažādu paņēmienu apgūšana, kas palīdz pašmācības spēju attīstīšanai; 

● Emocionālās pašregulācijas spēju attīstīšana; 
Aicinām darboties un iedziļināties uzdevumu izmantošanā gan skolā, ga ģimenē un ikdienā. 
Lai izdodas atvērtās domāšanas procesi! 

Cieņā,  

Preiļi izglītotai Latvijai  

http://www.preililatvijai.lv	

https://www.facebook.com/PreiliLatvijai/	
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1. PAZUDUŠĀS	KRĀSAS	
 
    Pasaule vienmēr bija ļoti krāsaina. Lai kurā gadalaikā mēs palūkotos pa logu vai izietu 
ārā, vienmēr varam redzēt daudz toņu. Taču vienu dienu notika nelaime. Reiz dzīvoja ļaunā 

burve SLAUCĪTĀJA. Viņa dzīvoja dziļi pazemē un parasti nenāca virszemē, jo ļoti nemīlēja 
krāsas. Taču kādu dienu nolēma paraudzīties, kas tik priecīgi čivina virs viņas skursteņa? 

Izbāzusi galvu pa tikko izraktu kurmju rakumu, Slaucītāja sastinga šausmās- uz atvērta loga 
palodzes būrītī sēdēja Ilzītes  krāsainie  papagailīši un sarunājās ne mazāk krāsainās un 
skaļas balsīs. Un it kā ar to vēl nepietiktu- saule spīdēja debeszilās debesīs, mājas jumts 

bija svaigi nokrāsots zaļš, logā vējiņš plandīja spilgti raibus aizkarus un pie būdas sēdēja 
ruds suns. Vairāk ragana Slaucītaja nepamanīja- viņa bija noģībusi aiz  dusmām. Bet, kad 

ragana pamodās, viņa steigšus noskrēja pazemē, paķēra savu lielo slotu un atkal izlīda no 
kurmja alas. Pa galvu pa kaklu ragana slaucīja visas krāsas, tās sajaucās un nobālēja, un 
pazuda. Atviegloti nopūtusies, ragana pēc paveiktā darba atgriezās savā pazemē.  Tikai 

pēc kāda brīža no mākoņa maliņas parādījās mazs debesu zilumiņa gabaliņš, no 
suņubūdas izlīda mazs pleķītis no suņa sarkanās bļodiņas un zem papagaiļa spārna bija 

paslēpies viens dzeltens saules stariņš.  
Ko nu darīt? Kā atjaunot pasaules krāsas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolatbilde 
 
Palikušās krāsas ir pamatkrāsas, ar kuru palīdzību ir jāatjauno varavīksne.  Bet tās 
sajaucot, var iegūt visas pasaules krāsas. 
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2. EGLE,	KAS	NAV	EGLE	
	

Vai varat uzminēt, kas tas ir- ziemā un vasarā vienādā krāsā, bet nav egle? 

 

Lai būtu vieglāk šo mīklu atminēt, es jūs aicinu pastaigā pa Pasaku zemes pilsētu. Pasaku 
zemē, tāpat kā pie mums, ir arī zoodārzs. Tikai Pasaku zemes zoodārzā pie dzīvnieku 

mājiņām ir dažādas zīmes. Pie vienām mājiņām ir šāda zīme, pie citām- šāda. Bet pie citām 
šāda. Ko nozīmē šis zīmes? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontrolatbilde 
 Dažādas krāsas, nemainīgas krāsas, mainīgas krāsas. Ir dažādi dzīvnieki- tādi, kuriem 
dažādas ķermeņa daļas ir dažādās krāsās, kuri savu krāsu nemaina un tādi, kas laikam 

mainoties savu krāsu maina.   
Mīklas atminējums ir tie dzīvnieki, kas ziemā nemaina savu krāsu.  
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3. JA	MAN	BŪTU	BURVJU	VARA....	
 
Kā jau mēs zinām, dzīvā daba, tas ir, dzīvnieki un augi, spēj mainīt savu krāsu. Bet cilvēks 
arī ir dzīva būtne- kā cilvēks var manīt savu krāsu? 

 
Kontrolatbilde 
Nosarkstot, nobālot, iedegot saulē, u.t.t. 
 
 
 
 

4. FANTĀZIJAS	UZDEVUMS	
 

Ja man būtu burvju vara, kādiem priekšmetiem es liktu mainīt krāsu un kā tos tad 
izmantotu? 
 

Priekšmeti nespēj paši mainīt krāsu, bet cilvēks var tos pārkrāsot, apzīmēt.  Uz kā var 

zīmēt? Uz kā zīmēja agrāk? Ar ko neparastu var zīmēt? 
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5. LĪDZĪGO	NELĪDZĪBU	IELEJA	
 
Reiz dzīvoja princese, kurai līdzīgas nebija visā pasaulē. Dzīvoja viņa Nelīdzību ielejā-  
nekas šeit nelīdzinājās nekam. Mājas nelīdzinājās mājām, putni nelīdzinājās putniem, pat 

katra zivtiņa pils dīķī nelīdzinājās citai zivtiņai. Vai arī  jums ir kaut kas, kas nelīdzinās 
nekam citam?  

Kādu dienu pie princeses atbrauca ciemos princese no Līdzību kalna. Viņa bija tik līdzīga 
Nelīdzību ielejas princesei, ka viņa izbijās- skaista, gudra, laba un jautra. Abas princese 
nolēma atrast līdzības un atšķirības.  

Vai jūs viņām palīdzēsiet? 
 

Katrs skolēns saņem pa priekšmetam. Sākumā uzdevums ir nosaukt priekšmeta īpašības, 
raksturīgākās pazīmes. Tad skolēni sadalās pāros un meklē savu priekšmetu kopīgās 
īpašības. Kad atrastas vismaz 3 kopīgās īpašības, tiek apspriestas atšķirības. Rezultātā par 

katru priekšmetu tiek sacerēta mīkla. Piem. Apļš kā ābols, bet nav ēdams. (balons) 
 

(Uzdevumu var sarežģīt ar vairāku mīklas nosacījumu sacerēšanu. Ļoti piemērots 

uzdevums āra nodarbībām.) 
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6. PIE	MĒRVALSTS	KARAĻA	CIEMOS	
 
Bērni, šodien es jūs aicinu ciemos, pie Mērvalsts karaļa. Vai jūs varat iedomāties, kas tā par 
valsti? Jā, pareizi, tur dzīvo karalis Mērs un karaliene Mērīšana, princese mērvienība un 
daudz pavalstnieku Mērītāju. Bet lai tur nokļūtu, mums visiem jāiziet cauri valsts 

robežkontroles postenim, kur valsts sargi mums ir sagatavojuši jautājumus. 
1. Kāds ir visaugstākais koks? (eikalipts) 

2. Kāds ir visresnākais koks? (baobabs) 
3.  Kāds ir lielākais sauszemes dzīvnieks? (zilonis) 
4. Kāds ir vislielākais ujūras dzīvnieks? (valis) 

5. Kāds ir visātrākais transportlīdzeklis? (raķete) 
6. Kāds ir vismazākais putniņš? (kilobri) 

7. Kāds ir visalielākais putns? (strauss) 
8. Kāds ir lielākais okeāns? (Klusais okeāns) 
9. Kāda ir garākā upe? (Nīla) 

10. Kāds ir vislielākais tuksnesis? (Sahāras) 
 

Kad visi kopā esam atbildējuši uz jautājumiem, esam veiksmīgi tikuši Mērvalstī. Sakiet, ko 
var izmērīt? Bet vai jūs zināt kaut ko tādu, ko nevar izmērīt? Izdomājiet kaut ko tādu, ko 

nevar izmērīt!  

 
Iepazīsimies ar Mērvalsts pavalstniekiem Mērītājiem! 

Garuma, svara, ātruma, laika, temperatūras, tilpuma Mērītājs. Vai jūs pazīstat vēl kādu 
mērītāju?  
 

Bērni sadalās pāros, izvēlas kādu no apkārtējās vides objektiem un nosaka, kādi Mervalsts 
pavalstnieki varētu šo lietu izmērīt. Tad pāri salīdzina savus mērījumu parametrus- kuram 

smagāks, garāks, lielāks u.t.t. objekts 
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7. NEBIJUŠAIS	CIEMIŅŠ	
 

Reiz pele satika ziloni un uzaicināja viņu pie sevis ciemos. Zilonis labprāt piekrita atnākt un 
jautāja, kur pelīte dzīvo. „ Es dzīvoju vislielākajā miteklī Augstceltņu rajona Baltajā ielā”, 

lepni atteica pelīte.  
Vakarā zilonis, kā norunāts, ieradās Augstceltņu rajona Baltajā ielā. Ne velti tas saucās 

Augstceltņu rajons- vispakārt slējās debesskrāpji un to stiklotās sienas aicināt aicināja. 
Zilonis izstaigāja Balto ielu no viena gala līdz otram, sākumā apstādamies pie vislielākajām 
mājām, tad ielūkodamies arī mazliet mazākās, līdz beidzot nolieca snuķi pat pie 

visnecilākajām vienstāvu mājiņām. Nekā! Nevienā no tām nedzīvoja viņa draudzene pelīte. 
 

Bet tikmēr pelīte gaidīja savu draugu un bija neizpratnē, kāpēc ciemiņš kavējas. Kāpēc 
zilonis neatnāca? Kā jūs domājat? 
 
Kontrolatbilde. 
 
Daudzas lietas pasaulē mēs uzlūkojam salīdzinoši. Pele dzīvoja zem vecas kartona kastes 

ielas malā, kas viņai šķita liela un grezna, bet zilonis tādu sīku drazu ielas malā nemaz 
neievēroja. 

 
Seko uzdevums skolēniem sameklēt divus objektus, no kuriem viens liekas liels tikai tāpēc, 
ka blakus ir otrs. Un tad mainīt objektu, ar ko salīdzina. 
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8. LIELS,	VĒL	LIELĀKS	
 

Mums visapkārt ir lielas un mazas lietas. Vai varat nosaukt visas lielās lietas un objektus, ko 

redzat? 

Vai atceraties, kā gāja zilonim, kurš devās ciemos pie peles? Neaizmirsiet noskaidrot, 

salīdzinājumā ar ko objekts ir lielāks. 

 
 Atrodiet objektu, kurš būtu liels dinozauram!  
Kontrolatbilde 
Tādas tuvākajā apkārtnē nav. 
 

Sameklējiet lietu, kas būtu maza skudrai! 
Kontrolatbilde 
Smilšu grauds. 

 
Dažreiz liels objekts ir veidots no dažāda lieluma sastāvdaļām. Nosauciet tās!  

Kontrolatbilde 
Velosipēdam ir lieli riteņi, bet mazas skrūves. 
 

Bet dažreiz gadās, ka visas mazās sastāvdaļas saskaitot kopā, iegūstam vienu lielu lietu. 
Nosauciet tās. 

Kontroaltbilde 
Žogs no dēlīšiem kopā veido garu žogu. 
 

Bet vēl var gadīties, ka tas, kas boija liels, pēc brīža ir mazs vai otrādi. Vai varat nosaukt ko 
tādu? 

Kontrolatbilde 
  Liela peļķe izžūst, koks izaug 
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9. LIELĀS	UN	MAZĀS	PASAKAS	(FANTĀZIJAS UZDEVUMS)	
 
 

Jūs visi esat lasījuši vai klausījušies visdažādākās pasakas. Kādi ir jūsu iemīļotie pasaku 

varoņi?  
..... 

Bet vai jūs zināt  kādas pasakas, kur to varoņi varēja mainīt savu izmēru? Kā tas viņiem 
palīdzēja? 
.... 

Bet vai ir labi būt lielam? Kad tas ir izdevīgi? 
..... 

Bet vai ir labi būt mazam un nemanāmam? Kad tas mums noderētu? 
..... 
Visi kopā sacerēsim pasaku par cilvēku, kurš spēja mainīt savu augumu un spēja būt gan 

liels, gan mazs. 
(labi ir izvēlēties kādas nestandarta situācijas, kuras notiek sadzīvē ikdienā- nodzisa gaisma, 

nokrita plaukts, mašīnai pārplīsa ritenis, u.t.t., kur savas neparastās spējas varonis var lietot 

probleēmas risināšanai.) 
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10. KAS	ES	ESMU?	
 

Skolēni sadalās pāros un skolotājs katram pārim iedod kādu materiāla paraudziņu- koks, 

stikls, metāls, papīrs, plastmasa, audums, u.t.t.. skolēni sagatavo stāstījumu par šo 

materiālu brīvā formā un tad pastāsta pārējiem, neminot pašu materiāla nosaukumu. Citiem 

jācenšas uzminēt, kas tas par materiālu. 

 
Seko prakstiskais pētījums. Skolotājs uz tāfeles sagatavo tabulu. 
 

Materiāls Peld? Deg? Kā savienot? Kā sadalīt? 
     
     
     
     
 

Sākumā skolēni izsaka savus pieņēmumus par materiālu, tad prakstiski izmēģinot, atzīmē 

tabulā ar krustiņiem, piem. Papīrs samirkst un sadalās, deg ar liesmu un dūmiem, savienot 

var salokot un salīmējot, sadalīt var saplēšot, sagriežot. 

Strādājot ar bērniem, svarīgi atgādināt, ka veicot pētījumu mēs strādājam ar tipiskajām 

materiālu īpašībām. Praktisko izmēģinājumus veicam ar tiem materiāliem, kur nav vajadzīgs 

speciāls aprīkojums. 

 

11. CIETS,	ŠKIDRS	VAI	GĀZVEIDA	
 

Skolotājs vada diskusiju par vielām- tiek nosauktas dažādas vielas un skolēnu uzdevums ir 

izsecināt, vai viela ir šķidra vai cieta, varbūt tā ir gāze.  
 

Nākošais uzdevums- cilvēks ir cietu, šķidru un gāzveida vielu apvienojums. Pierādiet to! 
Skolēni sadalās 3 grupās un meklē pierādījumus, kas cilvēkā ir šķidrs, ciets un gāzveida. 
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12. „MAZIE	CILVĒCIŅI”	
 

Spēle parāda, ar ko atšķiras vielas agregātstāvokļi. 

Iedomāsimies, ka visas vielas satāv no ļoti daudziem maziem cilvēciņiem.  

Daži skolēni apstājas līnijā cieši sadodoties rokās. Kā jūs domājat, kāda viela tā ir? 
.......( cieta). 

Un kādi priekšmeti ir līdzīgas formas? 
.....( lineāls, nūja, stabs,...) 
Tagad skolēni sadodas rokās, noslēdzot apli. Kāds priekšmets tagad izveidojās? 

.....( kaut kas ciets un apaļš- bumbiņa, akmens,u.t.t.) 
Skolotājs pienāk pie malējā skolēna līnijā un ved viņu prom no citiem, bet pārējie tikai izstiepj 

rokas- izskatās, it kā stieptu gumiju. Kas notiks, ja stiepsim gumiju vairāk? 
Tā pārplīsīs.(skolēni vidū atlaiž rokas, izveidojas divas daļas) 

Sērkociņš un nagla ir cietas un iozskatās līdzīgi, bet kāpēc mēs varam pārlauzt sērkociņu, 

bet naglu nē? 
Šķidrumā mazie  cilvēciņi nesadodas rokās, tie brīvi stāv blakus, var pat mazliet pastaigāties, 

bet vienmēr kāds ir viens otram blakus. 
Gāzveida vielā visi cilvēciņi brīvi haotiski kustās pa telpu, ne uz mirkli nepaliekot viens pie 
otra. 

13. MODELIS	„TĒJKANNA”	
 

Viena grupa skolēnu sadodas rokās aplī un tēlo tējkannu, otra grupa brīvi stāv viens otram 

blakus apļa lejasdaļā un tēlo ūdeni. Bet trešā skolēnu grupa virs ūdens brīvi haotiski kustās 
un pat mēģina izrauties no tējkannas- tie ir ūdens tvaiki. 
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14. BRĪNUMAINĀ	VALSTS	
 

Kādā Āfrikas vidusdaļas valstī skolā skolotājs bērniem stāstīja par kādu brīnumainu valsti, 
kurā notiek neticamas lietas- tur cilvēki var staigāt pa ūdeni kā pa lielceļu. Kas ir šī valsts? 

 
Kontrolatbilde 
 
Šī valsts var būt jebkura valsts, kurā ziemā sasalst ūdens. Āfrikas vidusdaļas bērni nekad nav 
redzējuši sasalstošu ūdeni, tāpēc tas šķiet neticami. 

 

15. SNIEGA	MĀJA	
 

Ziemeļos cilvēki mēdz celt mājas no sniega- sagriež sniegu lielos ķieģeļveida gabalos cieti 

sablīvēto sniegu un ceļ māju. Kad māja gatava, tās iekšpusē uz kādu laiku sakur ugunskuru. 
Kāpēc viņi silda sniega māju? 
Kontrolatbilde 
 
Siltuma ietekmē sniegs sāk kust, bet vēlāk sasalst, veidojot celtni ļoti izturīgu. 
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16. MĪKLU	ZĪMĒJUMI	
 

Mīklu sastādīšanā izmantojam 3 veidu cilvēciņu šifru.  

C – cieta viela, Š- šķidra viela, G-gāzveida viela. 
Skolēni katrs zīmē vienu lietu, kuru apzīmē ar nosacītajiem apzīmējumiem. Kad zīmējums 
gatavs, skolēni apmainās zīmējumiem un mēģina atšifrēt, kas tas varētu būt par objektu. Nav 

obligāti uzminēt, ko ir domājis uzdevuma sacerētājs, bet atminējumam jāatbilst noteikumiem. 
 
Piemēri. 
 
CCCCCC        PASKAIDROJUMS: iekšā cietā ir kaut kas šķidrs. Piem., ola, pudele ar  
CŠŠŠŠŠC             ūdeni. 
CŠŠŠŠŠC 
CŠŠŠŠŠČ 
CCCCCC       
 
 
ŠŠŠŠŠŠŠ        PASKAIDROJUMS: iekšā šķidrā atrodas kaut kas ciets, piem. Sala  
ŠCCCCŠ         jūrā, zivs akvārijā. 
ŠCCCCŠ 
ŠCCCCŠ 
ŠŠŠŠŠŠŠŠ 
 
 
 
CCCCCC              PASKAIDROJUMS: kaut kas šķidrs starp kaut ko cietu, piem. Ie- 
ŠŠŠŠŠŠŠ`                  vārījums starp maizes rikām. 
CCCCCC 
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17. PALĪGĀ,	ES	KŪSTU!	
 

Iesildīšanās uzdevums skolēniem, kuri sadalīti 3 grupās- katrai grupai izdomāt tās 
priekšrocības un trūkumus, ko dod atrašanās cietā, šķidrā un gāzveida stāvoklī. 

 
                   Priekšrocības                                                         Trūkumi 

Šķidrs Ciets Gāzveida Šķidrs Ciets Gāzveida 
      
      
      
      
      
 
 

 Kad katra grupa prezentējusi savus pētījumus un rezultāti apkopoti kopīgā tabulā, visi kopā 
sacer pasaku par cilvēku, kurš spēj mainīt savu agregātstāvokli.  

Pasakas sižetā svarīgi izvēlēties vidi un notikumus no reālās dzīves, kad notiek kaut kas 
neparedzēts un pateicoties spējai mainīt agregātstāvokli, cilvēks var atrisināt radušos 

problēmu. 
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18. PANKŪKU	MĪKLA	
 

Šodien mācīsimies uzdot mīklas.  Es esmu sagatavojis jums 2 mīklas, gribu 
paskatīties,mkuru jums patiks minēt.  

1. Mīkla. 

Tas ir balts, taisnstūra formas priekšmets, apmēram 12 centimetrus garš, 7 centimetrus plats, 

auksts, salds un ciets. Kas tas ir? 
Protams, jūs ātri atminējāt. 

2. Mīkla. 

Tas var būt lāču krāsā, tas ir mazliet ciets, siltumā tas paliek mīksts, visi to mīl, bet to nevar 
noslēpt uz lūpām un vaigiem. Kas tas ir? 

Ar atminēšanu gāja mazliet grūtāk, jo visas pazīmes nebija nosauktas acīmredzami. Tā ir 
šokolāde. 
 

Kad jūs paši radīsiet mīklas, mēģiniet tajās ielikt pēc iespējas vairāk salīdzinājumu ar citām 

vielam un priekšmetiem. 

 
Mīklu uzdošanas varianti: 
 
Viens skolēns iziet ārā, pārējie sacer mīklu un tad uzdot; 
Skolēns pagriežas ar muguru, skolotājs parāda klasei priekšmetu un tad visi kopā uzdot 
mīklu; 

Skolotājs izvēlas kādu priekšmetu un par šo priekšmetu visi pēc kārtas drīkst uzdot pa 
jautājumam, uz kuriem var atbildēt tikai ar „jā” un „nē”; 

Skolēni sacer mīklas un uzdod viens otram individuāli vai grupās. 
 
 
 

 
 



	

	

4	

Materiāls	tapis	projekta	2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15	“Daba.	Sarunas.	Izglītība”	ietvaros	
Projekta	īstenotājs	Biedrība	"Preiļi	izglītotai	Latvijai"	http://www.preililatvijai.lv	

19. PRINCESE	UZ	ZIRŅA	
Pasakā „Princese un zirņa” lai pārbaudītu, vai princese ir īsta, viņai zem neskaitāmiem 
dūnu pēļiem un spilveniem nolika zirni un princese tāpēc visu nakti nevarēja gulēt. Kādu zirni 
vajadzēja likt princesei, lai viņa pa nakti izgulētos? 

Kontrolatbilde 
Vajadzēja izmantot zirni, kas izgatavots no ledus, tad princese to sākumā būtu sajutusi, bet 

vēlāk, tas izkustu un princese aizmigtu. 

 

20. MAŅU	PILSĒTAS	MĪKLAS	
Svarīgi ir ne tikai skatīties, bet arī ieraudzīt. Skolotājs no maisiņa uz īsu brīdi izvelk kādu lietu 
un tad ātri to paslēpj atpakaļ. Kurš bērns ir paspējis ieraudzīt un saskatīt, kas tā par lietu? 

Kad lieta uzminēta, skolotājs to novieto visiem labi redzamā vietā un palūdz individuāli vai 
grupās izdomāt mīklu par šo lietu, ietverot pēc iespējas vairāk raksturojošo elementu, kurus 
var saskatīt. Piemēram „ābols”- sārts, liels, zaļš, apaļs, bet nedrīkst teikt- gluds, mīksts, ciets, 

garšīgs, smaržīgs.   
Tāpat turpina ar pārējām maņām- kad spēlē garšas maņu, nedrikst izmantot tos 

raksturlielumus, kuri nav sajūtami ar garšu. 

 

21. PROBLĒMUZDEVUMS	PAR	MEDŪZU	
Skolotājs stāsta leģendu par ļauno Medūzu, kurai uz galvas matu vietā vijās čūskas un kuras 

skatiens nogalināja, un Perseju, kuram bija jāiet cīņā un ar zobenu jānogalina ļaunā gorgona. 
Ko darīt? Persejs ir drosmīgs cīnītājs, bet viņš nedrīkst paskatīties uz Medūzu. Bet kā karot, 

neskatoties? Kā jūs rīkotos šajā situācijā, ko var darīt lai uzvarētu Medūzu? 
 
Kontrolatbilde 
 
Persejs savu vairogu izmantoja kā spoguli un Medūza tajā paskatoties, pati ar savu skatienu 
sevi nogalināja. 
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22. UZMINI,	KAS	TAS	BIJA!	
 
Dzirde ir viena no maņām un ierosmei var lūgt katram nosaukt vienu iemeslu, kāpēc dzirdēt ir 
svarīgi. Tad seko uzdevums- visi skolēni sēž ar aizvērtām acīm un skolotājs modelē spēli ar 

dažādiem uzdevumiem, radot skaņas. 
Kurš priekšmets smagāks? 

Kurš priekšmets vieglāks? 
Kas notika? 
Kas nokrita? 

Uzmini, no kāda materiāla bija šis priekšmets? 
 
 

23. IZTĒLES	VINGRINĀJUMS	
Iedomājietes, ka jums blakus atrodas ”Neredzamas cilvēks”- kā jūs varat viņu sajust?  Kas 
liecinās par to, kur tieši viņš atrodas? 

 
 

24. VINGRINĀJUMS	„ES	ESMU	TUR”	
Skolotājs katram skolēnam vai grupai piedāvā kādu sižetisku attēlu un rosina iztēloties, ko 

skolēni dzirdētu, ja būtu TUR- attēlā.  
Uzdevumu var papildināt ar skaņu pasakas veidosanu, kur katrā teikumā jābūt kādai skaņai. 
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25. PIESKARIES	MAN!	
Uzdevumi taustes sajūtas aktualizēšanai. 

Dažādu nosauktu priekšmetu izvilkšana no maisiņa neredzot; 
Priekšmetu sataustīšana un nosaukšana neredzot. 

Iešana telpā neredzot un savas atrašanās vietas nosaukšana. 
Skolēnu, kam aizsietas acis, ved  pa telpu un pēc tam viņam noņem apsēju un liek atgriezties 

pa to pašu ceļu. 
 
Ir daudz situāciju, kad  lietas , kuras mēs neredzam varam sataustīt. Bet ir situācijas un 

lietas, kuras mēs redzam, bet nevaram sataustīt. Vai jūs varat nosaukt tādas lietas? 
 

Kontrolatbilde 
 
Saule, migla, apvārsnis, mākonis,.... 
 

 
 

26. UZDEVUMS	IZGUDROJUMIEM	
 
Skolēnu grupa izvēlas vienu no lietām, ko nevar sataustīt un izdomā veidus, kā to varētu 

izdarīt. 
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27. MĪKLU	SACERĒŠANA	
 
Mīklas labi sacerēt pa pāriem, izmantojot pretstatus. 

Mīklu shēmu piemēri: 

 
Šī priekšmeta daļa ir tāda, bet daļa citādāka. 

Vienā laikā šis priekšmets ir tāds, bet citā laikā- citādāks. 
Vienam tas ir tāds, bet citam citādāks. 
Viens tas ir tāds, bet daudzi- citādāki. 

 
Piemēram:  
Vasarā mīksts, ziemā- ciets. (ūdens) 
Viens vājš karotājs, polkā- uzveic veselu armiju. (zaru slota) 
 

Var izmantot gatavas shēmas, kurām skolēni piemeklē atbilstošus piemērus. 
Daļa auksta, daļa- karsta. Kas tas ir? 

Atbildes: panna,, gludeklis, slims cilvēks) 
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28. GARAIS	DEGUNS,	GARĀ	MĒLE	
 

Kāpēc mums vajadzīgs deguns?  Vai ir iespēja deguna lomu iedot kādam citam maņu 
orgānam? Varbūt varam visu pataustīt un pagaršot? Kādus priekšmetus mēs izvēlamies pēc 

smaržas? Vai tos var tikai pataustīt, paklausīties, pasmaržot un pagaršot?  
 

Vai visas lietas ir garšīgas? Katrs sastāda savu mīļāko garšu TOP5 un nemīļāko garšu 
TOP3. Salīdzina un nonāk pie secinājuma, ka garšas sajūta katram ir individuāla. 
 
Modelē garšu savienojumus pēc dotas shēmas. 
 
Garšīgs + garšīgs= garšīgs 

Garšīgs+garšīgs= negaršīgs 
Garšīgs +negaršīgs= garšīgs 

Garšīgs + negaršīgs=negaršīgs 
Negaršīgs+ negaršīgs= garšīgs 
Garšīgs+ garšīgs+ garšīgs+ garšīgs= negaršīgs 
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29. IZGUDROJUMU	UZDEVUMI	PAR	SAJŪTU	ORGĀNIEM	
 
Ir situācijas, kad esam bijuši pie zobārsta un viņš ir saplombējis zobu. Taču gadās, ka 
plomba izkrīt. Ko darīt, lai uzreiz pamanītu, ka tā ir izkritusi un laikus atkal aizietu pie 

zobārsta? 
Kontrolatbilde 
Zem plombas zobā ielikt saldu vai rūgtu garšu, ja plomba izkritīs, tad uzreiz garša par to 
signalizēs. 
Filmas filmēšanas gaitā radās vajadzība, lai skaists taurenītis uzlidotu uz galvenā varoņa 

deguna. Kā to izdarīt? 
Kontrolatbilde 
Uzpilināt uz deguna vielu, kas pievelk tauriņus. 
 
Izlūkotāji aizturēja spiegu un bija noteikti zināms, ka visa spiega savāktā informācija atradās 

vai nu viņa bloknotā vai uz ierakstu lentas. Tika apskatīt bloknots un noklausīta ierakstu 
lenta- nekas netika atrasts. Kur ir informācija? 

Kontrolatbilde 
Informācija ir ar zīmuli uzrakstīta uz ierakstu lentas. 
 

Mazi bērni visu mīl ņemt mutē un pagaršot. Ja koka klucīšus, ar ko spēlējas bērni, nekrāsotu, 
ar tiem būtu garlaicīgi spēlēties. Bet rūpnieciskajās krāsās ir daudz kaitīgu vielu. Ko darīt, lai 

klucīši būtu skaisti un neaitētu bērniem? 
 
Kontrolatbilde 
Klucīšus jākrāso ar augu krāsvielām. 
 
Bērniem patīk ņemt visādas pudelītes, burciņas un kastītes, lai ar tām spēlētos. Kādam jābūt 

medicīnisko zāļu iepakojumama, lai mazuļiem tas neliktos pievilcīgs? 
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Kontrolatbilde 
Tam ir jābūt durstīgam. 

 
Pasakās, lai veiksmīgi aizbēgtu no vajātājiem, ļaunie varoņi bieži vien uzvelk cepuri, kas 

padara neredzamu. Kā viņus tomēr atklāt? 
 
Lapsa apēda Kukulīti tāpēc, ka viņš bija pievilcīgs un smaržīgs. Kā viņam neizkatīties 

pievilcīgam lapsas acīs un palikt dzīvam? 
 
 
 

30. SADALI	DAĻĀS	UN	IZMAINI!	
 

Skolotājs klasē atnes kādu lietu, piemēram, tējkannu un sākumā piedāvā bērniem to izpētīt- 

no kādām daļām tā sastāv, kādas ir tās īpašības, ko ar to var darīt, u.t.t..  

 

Tad seko uzdevums- kā būtu, ja šīs daļas nebūtu. Ja nebūtu snīpīša, vai varētu ieliet tēju?  
Kādā veidā? Ja mainītu snīpīša formu? Ka nebūtu vāciņa? u.t.t.  
Papildus var apspriest dažādus citus priekšmeta parametrus- ja būtu citas formas tējkanna, 

ja tā būtu izgatavota no cita materiāla, ja tā būtu piemerota citam mērķim? Visus 

priekšlikumus apspriež no diviem skatupunktiem- kas tad uzlabotos priekšmetam un kas 

pasliktinātos. 

31. MĪKLU	VEIDOŠANA	
 

Šajā tēmā mīklu veidošana labi papildinās ar zīmēšanu- katrs uzzīmē kādu priekšmeta daļu 

un pārējiem ir jāuzmin, kas tas par priekšmetu.  
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32. MĪKLU	SACERĒŠANA	
 
Skolotājs uzdod mīklu: 
Divas kājas uz trim kājām, ceturtā kāja mutē. Te pēkšņi atskrēja četras kājas un ar vienu kāju 

aizskrēja. Divas kājas palecās, sagrāba trīs kājas, sāka kliegt pa visu māju uz čertām kājām 
ar vienu kāju. Bet četras kājas iesmilkstējās un ar vienu kāju aizskrēja. Kas tas bija? 

Atbilde. Zēls sēdēja uz taburetes un ēda vistas kājiņu, atskrēja suns un paķēris vistas kājiņu, 
aizmuka. 
 

Izrunā šo mīklu un skolotājs var piedāvāt vieglākas: 
Sešas kājas, divas galvas, kas tas ir? (zirgs un jātnieks) 

Sešas kājas zem vienas, kas tas ir? (tarakāns zem slotas)  
 
Skolotājs piedāvā uzzīmēt zīmējumu un uzminēt, kas tas ir: 

Uz muciņas no vienas puses stāv ķieģelis, bet no otras puses paslieta slota. Uz ķieģeļa 
pakarinātas divas lupatiņas, starp viņām 2 šķības nūjiņas. Bet turās muciņa uz četriem 

spalvainiem stabiņiem. Kas tas ir? (govs) 
Pēc zīmējuma analīzes un katras govs daļas izpētes var turpināt ar citām  līdzīgām mīklām.  
 

Krokodila zobi tur uz nūjas audumu. (aizkari un stanga) 
Divi āķīši, pa vidu astoņnieks ar pankūkām.(brilles) 

Zirņi savērti uz  tārpiņa. (krelles) 
Trīs arbūzi viens uz otr sakrauti, virsū pīrāgs guļ. (sniegavīrs) 
Vāciņs uz četrām sardelēm uzlikts. (taburete) 

 
Skolēni turpina sacerēt mīklas patstāvīgi, tad apmainās un mēģina uzzīmēt un atminēt. 
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33. CIEMOS	UZ	PASAKU!	
 
Skolotājs uzsāk rotaļu, kurā bērniem jāuzmin pasakas nosaukums, ja pasaka galvenos 
varoņus un otradāk- jāpasaka galvenie varoņi, ja pasaka nosaukumu.  

Tad seko saruna par galvenajiem varoņiem- dzīvniekiem. Ar ko pasaku dzīvnieki atšķiras no 
īstajiem?  

.... (tiem parasti ir ne tikai savi sugai raksturīgās, bet arī citu sugu iezīmes, ir dažādas 

pārdabiskas spējas) 

Kad galvenās pazīmes apspriestas,  skolēni tiek sadalīti grupās un katra grupa izdomā savu 

pasaku dzīvnieku, kurš tiek apveltīts ar dažādām spējām. Seko pasakas sacerēšana, kurā 
dzīvnieks savas superspējas liek lietā dažādās situācijās, kuras ir reālas un var notikt katra 

dzīvē. 
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34. UZZĪMĒ	PORTRETU!	
 

Skolotājs aicina skolēnus uz papīra uzzīmēt pēc iespējas vairāk sejiņu ar dažādām sejas 
izteiksmēm. Kad sejiņas uzzīmētas, tās kolektīvi apspriež un secinājums ir acīmredzams- ļoti 

daudzas sejiņas ir ļoti līdzīgas. Tas nozīmē, ka nemaz tik daudz dažādos veidos nevar 
uzzīmēt sejiņu. Tiek secināts, ka acis, deguns, mute, mati un sejas forma ir visām sejiņām, 

tāpēc uz tāfeles tiek izveidota tabula, kurā tiek sazīmēti visdažādākie varianti katram 
komponentam. 

 

Acis   

Deguns   

Mute   

Sejas forma   

Mati   

 
Kad tabula izveidota, tad visi kopīgi izvēlas visinteresantākos variantus (iepriekš 

jāvienojas par tēla raksturu- vai tas būs pasaku tēls, vai reālistisks,u.t.t.) un uzzīmē 

portretu. 

 
 

  



	

	

14	

Materiāls	tapis	projekta	2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15	“Daba.	Sarunas.	Izglītība”	ietvaros	
Projekta	īstenotājs	Biedrība	"Preiļi	izglītotai	Latvijai"	http://www.preililatvijai.lv	

35. AIZEJ	TUR,	NEZIN	KUR!	
 

Uzdevums skolēniem darbam grupās- katra grupa sastāda sarakstu ar 10 vietām, kurās 
neviens cilvēks nekad nav bijis. Kad saraksts sastādīts, katra grupa prezentē savu darbu ar 

paskaidrojumiem, kāpēc tas nav bijis iespējams.  
Otrajā darba fāzē grupas izvēlas dažus no interesantākajiem pretējās grupas piedāvājumiem 

un veido pamatojumu, kāpēc tas ir iespējams un kas nepieciešams, lai varētu turp ceļot. 
Seko noslēguma prezentācija. 
 

 

36. KĀ	TU	TUR	NOKĻUVI?	
 

Klase sadalās 2 grupās. Skolotājs piedāvā abām grupām vienu priekšmetu, viena grupa 

izdomā kādu vietu, kur šis priekšmets nekad nevar atrasties, otra grupa atspēko šo 
apgalvojumu. 

 
Piemēram: 
Atslēga. 

Nekad nevar atrasties jūras dzelmē. 
Var, ja tā izkrīt no rokām tvaikoņa pasažierim. 

 
Lampiņa. 
Nevar atrasties koka zarā. 

Var, ja tā ir rotājums dārza svētkos. 
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37. KUR	IR	ROZE?	
 

Skolotājs nosauc priekšmetu un skolēni pēc kārtas sauc vietas, kur šis priekšmets var 
atrasties. Ja kāds vairāk nevar izdomāt vietu, tas izstājas no spēles. Svarīgi ir iepriekš 

vienoties, vai , piemēram, roze, ir domāta dzīvā roze vai mākslīgā, vai sažāvētā. Tas, kādā 
nozīmē vārds tiek lietots, noteiks priekšmeta atrašanās vietu.  

 
 

38. SAMAINĪSIM	VIETĀM	
 
Skolēni darbojas pa vienam vai grupās. Katra grupa saņem pa 2 attēliem, kuros katra attēla 
vienu komponentu jāaizstāj ar otra attēla komponentu.  
Piemēram:  eglei ir čiekuri, mašīnai ir riteņi. Kas notiks, ja mašīnai būs čiekuri bet eglei riteņi? 

Kam šie priekšmeti būs noderīgi? Ko vēl var samainīt vietām? 
Svarīgi, lai paskaidrojumi nebūtu vispārīgi vai izvairīgi, ir jāatrod iemesls,  kāpēc tieši eglei 

vajag riepas un mašīnai čiekurus. 
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39. MARGRIETIŅU	LAUKS	(PĒC	ĪRU	TAUTAS	PASAKAS	MOTĪVIEM)	
 

Kādā saulainā dienā pa saulainu taciņu pastaigājās kāds zēns. Viņu sauca Toms. Staigājot 
pa lauku, viņš pēkšņi izdzirdēja neparastu skaņu. Tuk! Tuk! Skaņa skanēja pie pašas zemes 

netālu no dzīvžoga. Toms uzmanīgi uz pirkstgaliem zagās tuvāk, domādams, ka tūlīt 
ieraudzīs aiz žoga mazu putniņu. Bet viņš ieraudzīja mazu vecīti, kurš ar sīku āmuriņu piesita 

kurpei papēdi: tuk! Tuk! Tuk! Tas bija jautrais lfs Kurpnieks. 
Toms elfu redzēja pirmo  reizi mūžā, bet dzirdējis par tiem bija gana daudz. Ļaudis runāja, ka 
katram elfam kaut kur klusā vietiņā ir noslēpta krūka ar zelta naudu. 

„Kur ir tava nauda?” – draudīgi noprasīja Toms, sagrābis mazo elfu. 
„Aiz diviem jaukiem, ja skaita no šejienes.....”. 

„Rādi ceļu!”. Un Toms sāka soļot norādītajā virzienā, cieši turot rokā sagrābto elfu.  
Beidzot viņi nokļuva norādītajā vietā. Visapkārt pletās vesels lauks ar brīnumskaistām 
margrietiņām.  

„Šeit!” teica elfs, norādīdams uz vienu no margrietiņām. „Roc šeit, un tu izraksti lielu krūzi ar 
zelta monētām.” 

Bet Tomam nebija līdzi lāpstas. 
Jautājums bērniem: kā lai Toms atceras vietu, kur aprakts krūze ar naudu? 

Lai nekļūdītos, Toms paņēma sarkanu lentīti un apsēja ap margrietiņu, zem kuras bija 

apraksta nauda.  
„Bet tagad apzvēri, ka nenoņemsi manu lentīti, citādi nelaidīšu tevi vaļā!” toms teica elfam. 

„Zvēru, ka pat ar pirkstu nepieskaršos tavai lentītei!”. 
Toms, cik tik jaudas, aizsteidzās uz ciemu pēc lāpstas. 

Jautājums bērniem: kā elfs nosargāja savu naudu? 

Kontrolatbilde. 
Atnācis uz margrietiņu lauku ar lāpstu, Toms ieraudzīja, ka ap katru margrietiņu ir apsieta 

sarkana lentīte. 
Secinājums: ja vēlies kaut ko paslēpt, vieglāk to ir izdarīt starp līdzīgām lietām. 
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40. KĀ	IZDOMĀT	METAFORU?	
 

Darba secība Piemērs 

Izvēlamies objektu  Lampiņa  

Izdomāt, kam tas ir līdzīgs. Var izdomāt 
vairākus variantus un tad izvēlēties no 
tiem labāko. 

Bumbieris, lāsteka, saule. 

Noteikt objekta atrašanās vietu vai 
kādu citu raksturīgu iezīmi. 

Pie griestiem, spīd. 

Izveidojam vārdu savienojumu, 
izmantojot jau izvēlētos formulējumus. 

Griestu saule, bumbieris pie griestiem, 
spīdošā lāsteka. 

 

41. „MATRJOŠKA”	
 

Bērni, jūs tagad atrodaties klasē. Bet kur atrodas klase? 
Skolā. 

Bet kur atrodas skola? 
Pilsētā.  

Bet kur atrodas pilsēta? 
...... 
 
Tā var turpināt līdz kosmosam. Svarīgi iemācīties katru objektu apskatīt kā kādas sistēmas 
posmu, saprast, ka gan objekts ir sastāvdaļa kaut kam lielākam, gan objekts sastāv no 

daudziem citiem objektiem. Šo vingrinājumu labi izmantot mīklu sastādīšanā. Izdomājam 
ķēdīti no 3-4 posmiem, nosaucam objektus ar metaforām un sastādām mīklu.  
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42. LAIKA	MAŠĪNA	
 

Ar laika mašīnu parasti ceļo cilvēki fantastikas stāstos, apmeklē pagātni vai nākotni un 
piedzīvo ne mazums interesantu atklājumu. Šodien ar laika mašīnu vizināsies lietas. 

Priekšmeti un objekti.  
Skolēni pēc kārtas izvēlas, ko sēdinās laika mašīnā un mēģina nosaukt, kas šī lieta bija 

agrāk. Piemēram „māja”- koks, ķieģelis, grants, u.t.t. 
 
Spēles variācija- skolēni mēģina kopīgi restaurēt priekšmeta tapšanas vēsturi, tehnoloģisko 

procesu. 
 

Spēles variācija nodarbībā par nākotni- „kas tas būs rīt?” 
Analoģiski izvēlas priekšmetu un mēģina paredzēt, kas notiks ar lietu nākotnē. 

 

43. KĀ	GAN	BEZ	TĀ	IZTIKA?	
 

Nekas dzīvē nav neaizvietojams un tas, kas šodien škiet pašsaprotams, vakar vēl 
nepastāvēja. Izlozes veidā skolēni saņem pa priekšmetam vai tā attēlam un mēģina izdomāt, 
ko cilvēki darīja, kad tāda priekšmeta vēl nebija.  

Spēles variācija- saņem priekšmetus, kas ir ļoti vajadzīgi šodien un izdomā, kas būs rīt, ja 
tāda priekšmeta vairāk nebūs. 
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44. PLĀNOJAM	NĀKOTNI!	
 

Objekta apspriešana notiek pēc šāda plāna: 
 

1. Kāpēc šis priekšmets ir vajadzīgs? 
2. Kas labs un kas nepilnīgs šajā priekšmetā? 
3. Ko jāizdara, lai nepilnības novērstu? 

4. Fantāzijs- objekta nav, bet tā funkcijas tiek veiktas. Kā to panākt?  
 

Piemērs: 
1. Lidmašīnas vajadzīgas, lai ātri pārvietotoes. 
2. Labais: ātri, ērti, interesanti. Nepilnības: var nokrist, slikti jūtas, lidostas ir tālu no pilsētām. 

3. Uztaisīt rezerves spārnus, izmantot izpletņus, lietot speciālas tabletes, uz lidostu lidot ar 
mazākām lidmašīnām vai helikopteriem no parastām pieturām. 

4. Ātri pārvietoties bez lidmašīnas: speciālas kabīnes- nospiedi podziņu un izkāpi citā vietā, 
padomāji un pārvietojies, cilvēkiem ir spārni, u.t.t. 
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45. 5	EKRĀNU	PRINCIPS	
Katru priekšmetu var aplūkot, pakāpeniski apskatot to katrā no 5 ekrāniem.  

 
 

 
 
 

 
 

 
1.ekrāns 
Kas tas ir? Kam tas paredzēts? 

Piemēram, rokaspulkstenis. Tas paredzēts, lai mērītu laiku. Ar to var uzzināt, cik ir pulkstens. 
2.ekrāns 

No kā tas sastāv? 
Tas sastāvs no korpusa,  un siksniņas. Korpuss sastāv no stikliņa, ciparnīcas, pulksteņa 
mehānisma. Uz ciparnīcas ir rādītāji, cipari, uzraksts. 

3.ekrāns 
Kā daļa tas ir? 

Pulksteni nēsā uz rokas,  tas ir mērinstruments, to pārdod speciālos veikalos, ir pieaugušo 
(vīriešu un sieviešu)  un bērnu pulksteņi. Tagad daudzi cilvēki lieto elektroniuskos pulksteņus 
bez rādītājiem un kvarca pulksteņus (ar baterijām). 

4.ekrāns 
Kas tas bija agrāk? 

Agrāk bija mehāniskie pulksteņi, kurus vajadzēja uzvilkt. Paši pirmie bija saules un smilšu 
pulksteņi. 
5.ekrāns 

Kas tas būs nākotnē? Nākotnē laiku varbūt noteiks pēc mākoņiem, kuri izskatīsies kā cipari, 
vai varbūt pulksteņi būs kā tabletes, kuru norijot vienmēr varēs zināt, cik ir pareizs laiks. 


