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Uzdevumi domāšanas aktivizēšanai 
2.klase 

 Šajā materiālā ir apkopoti atvērtie / izgudrojumu / domāšanas aktivizēšanas 

uzdevumi 2.klasei. Uzdevumus veidojām, lai tas ietilptu 1 lapas pusē un būtu viegli 
printējams un uzmantojams. Uzdevumus var pielāgot vecākiem un jaunākiem bērnu 

vecumeim. Uzdevumu krājums 2.klasei domāts tam, lai paplašinātu skolēnu zināšanas 
par to, kas ir cilvēks un kāda ir viņa loma un vieta apkārtējā pasaulē. Viens no 
galvenajiem garīgi tikumiskās attīstības un audzināšanas uzdevumiem sākumskolas 

posmā personības kultūras laukā ir sākumskolas skolēna spēja noformulēt savus 
tikumiski ētiskos darbības principus, īstenot tikumisko paškontroli un prast novērtēt 

savu un citu rīcību no tikumiskā viedokļa. Mācīšanās procesā notiek morāles pamatu 
veidošanās- apzināta nepieciešamība pēc sabiedrībā pieņemtām uzvedības normām, 

kas balstītas uz izpratni par labo un ļauno. Šie domāšanas procesus aktivizējošie 
uzdevumi virzīti uz skolēnu pozitīva pašvērtējuma veidošanos, optimistiska dzīves 
uzskata nostiprināšanu un ne tikai uz spēju atklāti demonstrēt un aizstāvēt savu dzīves 

pozīciju, bet arī patstāvīgi rīkoties un uzņemties atbildību par savu izvēli. 

Šo uzdevumu mērķis ir sistemātiska cilvēka kā bioloģiskas, psiholoģiskas un sociālas 

būtnes aplūkošana, kā līdzekli izmantojot problēmrisināšanas metodisko paņēmienu. 

Mācīšanās procesā skolēns iegūst šādas kompetences: 

● Spēja apzināties savu piederību apkārtējai pasaulei; 

● Spēja noteikt mērķa un jēgas orientierus savai darbībai; 
● Interese par sabiedriskajām aktivitātēm, izpratne par cilvēka aktīvo lomu 

sabiedrībā; 
● Zināšanas par vispārcilvēcisko un nacionālo kultūru; 
● Spēja saskatīt pasaules vienotību neskatoties uz kultūru atšķirībām; 

● Mācību darbības motivācijas pamatu veidošana; 
● Patstāvīga izziņas darbības mērķa izvēle un formulēšana; 
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● Vispiemērotāko problēmas risinājuma variantu izvēle dotajā situācijā; 
● Spēja sameklēt nepieciešamo informāciju atklātā informācijas laukā; 

● Prasme apzināti veidot saziņu mutiskā un rakstiskā veidā; 
● Sabiedrisko lomu mijiedarbības un savas pozīcijas realizācijas pieredze; 

● Izpratne par viedokļu un problēmas risināšanas ceļu dažādību; 
● Produktīva līdzdalība konfliktu risināšanā; 
● Dažādu valodas līdzeklu izmantošana komunikācijas uzdevumu risināšanā; 

● Izpratne par mācībām kā par radošu procesu; 
● Cieņpilna un saudzējoša attieksme pret savu un citu darbu; 

● Fiziskās, garīgās un intelektuālās pašattīstības veidu apguve; 
● Pašregulācijas un pašatbalsta prasmju apguve; 
● Pašapzināšanās dažādās dzīves situācijās apguve; 

● Veselīga dzīvesveida uzstādījuma pieņemšana savā dzīvē. 
 

 
 

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. KĀPĒC	JĀIET	SKOLĀ?	
Kā jūs paskaidrotu pirmklasniecei, kura 1.septembrī ļoti vēlējās iet uz skolu, bet jau 
pēc nedēļas vairāk to negrib?  Skolā ir daudz stundu, agri jāceļas, skolas soma ir 
smaga. Iemeslu ir daudz. 
Iespējamais dialogs ar meiteni (meitenes iebildumus izsaka skolotājs) 

Skolēni: uz skolu ir jāiet! 

Skolotājs: bet viņa negrib un nesaprot, kāpēc to vajag. 

Skolēni: viņa neiemācīsies lasīt. 

Skolotājs: bet viņa jau prot lasīt. 

Skolēni: bet matemātiku un angļu valodu kurš viņai iemācīs? 

Skolotājs: viņas mamma ir skolotāja, iemācīs. 

Skolēni: bet mammai pašai jāiet uz skolu mācīt bērnus. 

Skolotājs: viņa pēc darba vakarā var mācīt. 

Skolēni: viņai garlaicīgi būs visu laiku vienai. 

Skolotājs: bet viņai ir daudz bērnu pagalmā, visas draudzenes nāks spēlēties. 

Noslēgumā diskusija nonāk līdz secinājumam, ka skolā var kopā mācīties, ka skolēni 

mācās ne tikai no skolotāja, bet arī viens no otra- klausoties citu atbildēs, jautājot, 
skatoties un strādājot kopā.  
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2. MANS	STUNDU	SARAKSTS	
Katrs skolēns individuāli strādā pie sava stundu saraksta- drīkst veidot un izkārtot 
stundas tā, kā patīk un tikai tās, kas patīk. Drīkst arī ieviest jaunas stundas.  

Noslēgumā notiek visu stundu sarakstu izstāde un visi kopā apspriež to, cik dažādi 
mēs visi esam un ka stundas, kas patīk vienam, nepatīk citam un otrādi. Un vai būtu 

labi, ja skolā būtu tikai strpbrīži? Tātad ir labi, ka mums ir kopīgs stundu saraksts un ka 
mēs visi tajā varam atrast kaut ko, kas mums patīk un arī iemācīties tās lietas, kuras 

mums pašlaik ne visai interesē, bet vēlāk varbūt patiks. 

 

3. PROTU-	DARU!	
Spēlē spēli ar bumbu „Mācību priekšmets- ko tajā māca?” . skolēni nosauc lietas, ko 

māca latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, u.t.t.  

Tātad mācību stundās māca likumus un noteikumus, kā rakstīt, kā rēķināt. Bet sakiet, 
vai tad, ja jūs protat pareizi uzrakstīt vārdu, jūs burtnīcā speciāli rakstītu nepareizi? Vai 

matemātikas uzdevumā, zinot kā jārēķina, jūs speciāli pierakstītu nepareizu rezultātu?  

Nē, kāpēc lai mēs to darītu! 

Bet dzīvē nereti ir otrādi- cilvēks zina noteikumus un likumus, bet rīkojas otrādi. 
Piemēram, zēns zina, ka kauties nedrīkst, bet kaujas, meitene zina, ka melot nedrīkst, 

bet nevar noturēties... tādus piemērus mēs aram katrs atrast savā dzīvē. Un ja 
bērniem pajautā, kāpēc viņi tā dara, parasti viņi atbild- mēs nezinām. Tāpēc ir labi, ka 

caur dažādiem uzdevumiem un situācijām skolā mēs varam mācīties saprast pašiem 
sevi, uzzināt, ko darīt, ja ir dusmas, iemācīties draudzēties un dzīvot ilgi un laimīgi. 
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4. KUR	ES	ESMU?	KAS	ES	ESMU?	
Spēle ar bumbu: kas tu esi skolotājai- skolēns, kas tu esi mammai- bērns, kas tu esi 

vecmammai – mazbērns, kas tu esi veikalniecei- pircējs, kas tu esi autobusam- 
pasažieris, kas tu esi viesnīcai- klients, u.t.t. 

Var otrādāk uzdot jautājumu- kur tevi sauc par lasītāju? Kur tevi sauc par slimnieku? 
U.t.t. 

 
 

5. MANA	KOSMISKĀ	ADRESE	

Diskusijas veidā tiek veidota sistēmu ķēdīte  

SKOLA- IELA- PILSĒTA- NOVADS- VALSTS- PLANĒTA- SAULES SISTĒMA- 
VISUMS. 

Katrā etapā pēc skolotāja ieskatiem un skolēnu ieinteresētības var tikt paplašināts 

jēdzienu klāsts. Taču svarīgi katrā etapā piedāvāt padalīties ar savām zināšanām-
kādas ielas tu vēl zini, kādas pilsētas tu esi redzējis, uz kādām valstīm tu gribētu 
doties? 

Pēc aizceļošanas līdz visumam un zvaigznēm ir svarīgi šo pašu ceļu atkārtot pretējā 
virzienā un nonākt atpakaļ klasē.  

(Šis uzdevums dod iespēju uz katru etapu paskatīties kā uz kāda cita etapa 

sastāvdaļu, apzināties pasaules kopsakarības). 
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6. ADREŠU	SACENSĪBA	
Lai pārbaudītu vai skolēni zina savas adreses un izprastu tās, spēlējam spēli ar 
bumbu- kurš kļūdās vai nezina, izstājas. 

Skolotājs, metot bumbu, jautā nevis visu adresi, bet tās elementus- novadu, pasta 
nodaļu, ielu, mājas numuru, māju nosaukumu. Var dot diviem skolēniem salīdzināt 

savas adreses- kas kopīgs, kas atšķirīgs.  

 

7. PAZAUDĒŠANĀS	NOTEIKUMI	
Klase kopīgi izstrādā „pazaudēšanās noteikumus”- ko darīt un kā rīkoties, ja esi 
atpalicis no grupas svešā vietā vai apmaldījies? Izspēlējot sarunās vairākas situācijas, 

tiek uzrakstīti noteikumi.  

Noteikumos jāpievērš īpaša vērība šādiem punktiem: 

1. Ja ej no mājām, pārliecinnies, ka kāds zina, kur tu būsi. 

2. Labi jāzina sava adrese un vecāku vārds un uzvārds. 
3. Ja esi atpalicis no grupas, neej to meklēt, bet paliec tur, kur to pazaudēji. 
4. Labi jāzina tās vietas apkārtne, uz kuru tu dodies- veikali, celtnes, parki. 

5. Vari jautāt pieaugušajiem, vēlams tiem, kas ir „strādājoši”- policistam, 
pārdevejai. 

Visi noteikumi jāpakļauj diskusijai, jāpajautā skolēniem, kāpēc ir labi darīt tā, nevis 
citādi? 
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8. MANS	ĶERMENIS	
Spēli sāk skolēni, nosaucot ķermeņa daļas. Skolotājs sit bungas tik reizes, cik tādu 
ķermeņa daļu ir cilvēkam.  Ja tiek nosauktas tādas ķermeņa daļas, kuru ir daudz, tad 

nospēlē kādu ritmu. Tad skolotājs nospēlē kādu skaitu vai ritmu un skolēni nosauc, 
kādas ķermeņa daļas atbilst šim skaitam. 

 

9. GREIZĀ	MATEMĀTIKA	
Jūs ļoti labi protat rēķināt matemātikā un zinat, ka 1+1=2, bet mūsu organismā ir 
drusku greiza matemātika. Paskatīsimies, vai jūs varēsiet arī to iemācīties! 

Viena lūpa+viena lūpa= viena mute; 

Viena nāss+ viena nāss=viens deguns; 

1+1=10 kas tas ir? 

5+5=2 kas tas ir? 

10+10=2 kas tas ir?  

Skolēni var paši izdomāt savus uzdevumus par ķermeni- nav nepareizu rezultātu, 

svarīgi ir apzināties savu ķermeni, tā sastāvdaļas. 
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10. LIEKAM	CITĀ	VIETĀ!	
Mēs visi esam pieraduši, ka mūsu ķermenī viss atrodas mums labi zināmās vietās. Pat 
tumsā un ar aizvērtām acīm mēs varam sataustīt degunu un pacelt kāju. Bet kā būtu, 

ja mēs kaut ko samainītu vietām?  

Pamēģināsim degunu novietot pakausī? Kādās situācijās tas būtu labi, bet kādās- ne 

visai? 

Pamēģināsim roku samainīt vietām ar kāju- kad tas noderētu un kad traucētu? 

Skolēni turpina paši piedāvāt iespējamos variantus un pēta pārmaiņu rezultātu. 

 

11. KAS	DZĪVO	KURVĪTĪ?	
Spēles „jā- nē” variants, kad skolotājs atminamo priekšmetu ieliek nevis kastē, bet 
kurvītī. Atminamais priekšmets- sirds. Šī spēle uzvedina skolēnus uz nākamo 

nodarbību tēmu par cilvēka organismu un to, ka sirds atrodas krūšu kurvī.  
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12. ESI	SVEICINĀTA,	ANATOMIJA!	
Skolēni sākumā saņem cilvēka kontūras zīmējumu un mēģina katrs uzzīmēt tos 
iekšējos orgānus, kurus zina un prot. Tad kopā ar skolotāju, izmantojot vienkāršotus 

anatomijas zīmējumus, papildina savus zīmējumus un pēc iespējas noskaidro to, kur 
viņu pašu ķermenī atrodas sirds, kuņģis.  

Vēlams orgānus aplūkot kā sistēmu. 

Cilvēks staigā- kādi orgāni to nodrošina? 

Cilvēks elpo- kādi orgāni to nodrošina? 

Cilvēks ēd- kādi orgāni to nodrošina? U.t.t.. 

Nodarbības beigās svarīgi nonākt pie secinājuma, ka katram orgānam ir savs darbs, 
ka cilvēka organisms ir sarežģīta sistēma, kura vēl nav līdz galam izpētīta un ka viņi 

apskatīja tikai galvenos orgānus un to sistēmas. 

13. KAS	MAN	UZBRUKA?	
Esam iepazinuši savu organismu. Zinām, ka katrs orgāns čakli strādā, lai mēs justos 
labi un spētu mācīties, strādāt un darīt daudz citas jaukas lietas. Bet vai dažreiz 

gadās, ka nevaram to visu paveikt? Kad tā notiek? Kadmēs jūtamies slikti? 

Kad slimojam. 

Seko saruna par to, ar kādām slimībām visvairāk gadās saslimt bērniem. Klase tiek 

sadalīta 3 daļās un katra grupa noskaidro, kāpēc saslimst ar „saaukstēšanos”, „sāp 
vēders” un „sasitos”. Kad noskaidroti galvenie iemesli, seko diskusija par to, kas tad ir 
atbildīgs par veselību- vai tikai pieaugušie rūpējas par bērna veselību un drošību, vai 

arī pats bērns var parūpēties? Vai var atteikties ēst nemazgātu ābolu, nekāpt uz 
balkona margām vai neēst lāsteku? Nodarbībā noteikti ietverama arī saruna par 

norūdīšanos. 
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14. BĒRNĪBAS	PIERĀDĪJUMI	
Iesākumā spēlē spēli-„ nosauc viņa bērniņu!”. Skolotājs sauc dažādus dzīvniekus, bet 
skolēni nosauc viņa bērnu. Piem. Zirgs- kumeļš, cūka- sivēns, u.t.t. 

Tātad mēs visi zinām, ka cūka agrāk bija sivēns un vista garāk bija cālis. Bet kas 
jūs agrāk bijāt? 

Bērni, mazi bērni, zīdaiņi. 

Bet kā jūs to zināt? Pierādiet, ka jūs bijāt mazi! 

Skolēni katrs nosauc kādu pierādījumu- foto, video, mazas drēbītes skapī, u.t.t. 

Labi, pierādījāt, ticu, ka jūs piedzimāt mazi. 

Tad skolotājs piedāvā attēlus sākot no grūtnieces, bērniņa mātes vēderā līdz skolas 

vecumam un skolēni saliek šos attēlus hronoloģiskā secībā, sākot no viņu skolas 
vecuma- un kas bija pirms tam?  

Tad var paplašināt šo sistēmu ar blakusjautājumiem- tagad jūs esat skolnieki un ejat 
uz skolu. Kur vēl var sastapt skolēnus? Mazuli auklē mamma, kur vēl var sastapt 
mazuļus? U.t.t. 
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15. MEITENES	UN	ZĒNI	
Skolotājs vada diskusiju par sekojošiem jautājumiem: 

1. Kāpēc zīdaiņu vecumā zēni un meitenes dara vienādas lietas un vinīem abiem 
patīk grabulīši? 

2. Kādas atšķirības apģērbā un spēlēs parādās bērnudārza vecumā? 

3. Kādas grāmatas un filmas patīk meitenēm un kādas zēniem, bet kādas visiem? 
4. Ar ko atšķiras meiteņu un zēnu organismi? (svarīgi uzsvērt, ka gandrīz visi 

iekšējie orgāni ir vienādi, atšķiras tikai dzimumorgāni) 
5. Kādi ir noteikumi zēniem, kas jāievēro attiecībā pret meitenēm?( atbild tikai 

zēni) 

6. Kāpēc meitenēm ir šādas privilēģijas?(atbild tikai meitenes). 
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16. CEĻOJUMS		NĀKOTNĒ!	
Spēle ar bumbu „profesijas”, tad sākas diskusija. 

Tagad jūs mācieties skolā, bet tad izaugsiet, kļūsiet pieauguši. Ko jūs darīsiet pēc 

tam?  

(paralēli sarunai pie tāfeles piestiprina dažādus ilustratīvus attēlus) 

Pieaugušie cilvēki strādā dažādās profesijās, dažas jūs jau nosaucāt. Bet kas notiek 
pēc tam? 

Kad cilvēks ir vecs, viņš vairāk nestrādā, bet daudz laika pavada mājās.  

(kad pie tāfeles piestiprināts veca cilvēka attēls, var uzdot jautājumu par to, kas notiek 

pēc tam?) 

Tā tas pasaulē ir iekārtots- cilvēks piedzimst, pieaug, strādā, noveco un nomirst. Katrs 
citādi domā par to, kas notiek pēc nāves un mēs nevaram neko uzzīmēt par šo lietu 
vai arī- gluži otrādi, varam zīmēt jebko, tāppēc šeit piestiprināsim pie tāfeles baltu lapu. 

Bet pat tad, kad cilvēka vairāk nav, viņu atceras. Atceras ne tikai tuvinieki un draugi, 
bet cilvēka darbus un paveikto atceras vēl daudzas paaudzes pēc viņa.  

(Piemērus var izvēlēties brīvi, papildus var pastāstīt arī par tādiem cilvēkiem, kuri savu 

popularitāti ieguvuši ar sliktiem darbiem- arī viņus atceras, taču ne ar labu). 

Kā mēs parādam, ka atceramies cilvēku?  

(piemineklis. Virs baltās lapas piestiprinam pieminekļa attēlu). 

Piemineklis ir radies no vārda piemiņa- ja kādam gribam uzstādīt pieminekli, tas 
nozīmē, ka gribam viņu vienmēr paturēt piemiņā. 
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17. VECTĒTIŅI	UN	VECMĀMIŅAS	
 
(Nodarbības sākumā skolēni dejo jautras mūzikas pavadībā. ) 

(diskusija par vectētiņiem un vecmāmiņām.) 

1. Vai jūsu vecmāmiņas un vectētiņi tā varētu dejot, kā jūs tagad dejojāt? Kāpēc? 
2. Ko vēl nevar darīt jūsu vecmāmiņas un vectētiņi, bet jūs varat? 

3. Kā mazbērni var palīdzēt un atbalstīt savus vecvecākus? Kāpēc to darīt? 
4. Vai rūpes un atbalsts jāsniedz visiem veciem cilvēkiem vai tikai radiniekiem? 
5. Ko nozīmē teiciens „Vecums jāciena”? 

6. Kā jūsu vecie radinieki var sajust, ka jūs viņus mīlat? 
 

18. PASAKU	VAROŅU	VECUMNOTEIKŠANAS	SPĒLE	
 
Klases skolēnus sadala 3 grupās. Vieni ir bērni, otri ir pieaugušie, trešie ir vecvecāki. 

Kad skolotājs nosauc pasaku varoni, kas bija bērns, pieceļas tie, kas ir „bērnu” grupā, 
kad nosauc pieaugušo- pieceļas „pieaugušie”, u.t.t.  

Spēli var spēlēt arī apgrieztā veidā- katra grupa pēc kārtas sauc kādu savas  
vecumgrupas personāžu un uzvar tā komanda, kas zina visvairāk. 

 

19. AUGŠANA	ATPAKAĻ	
Tēmas diskusijai un problēmrisināšanai: 

● Kas notiktu, ja nevis bērns augtu, bet vecītis kļūtu jaunāks? 
● Kas pasaulē mainītos, ja cilvēki dzimtu jau pieauguši un nebūtu bērnības? 
● Ja būtu jāatsakās no viena vecumposma dzīvē, kurš tas būtu un kāpēc? 

● Ja no rīta pamostos kā bērns, pusdienā būtu pieaudzis bet vakarā novecotu? 
● Kas notiktu, ja katrs cilvēks vareētu brīvi mainīt savu vecumu? 
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20. DAUDZI	DZĪVES	GADI	
Senajā Grieķijā vidējais mūža ilgums bija 29 gadi, 200 gadus atpakaļ 40-gadīgs cilvēks 
jau skaitījās večuks, tagad parasti cilvēki dzīvo līdz 70-75 gadiem.  Cilvēks ir zīdainis 1 

gadu, pirmsskolēns-6 gadus, skolā bērns mācās 12 gadus, strādā cilvēks līdz 60 
gadiem..... cik ilgi ilgst veca cilvēka dzīves periods?  

Ir cilvēki, kuri dzīvo ļoti ilgi, pat līdz 100 gadiem, bet ir cilvēki, kuru mūžs ir īss- kā jūs 
domājiet, no kā tas ir atkarīgs? 

..... 

Vai cilvēks pats var ietekmēt savu mūža ilgumu? Kā jūs saprotat teicienu „narkomāns 
nekad nav vecs”? 

..... 

Kas, jūsuprāt, apdraud bērnu dzīvību? 

..... 

Dzīve cilvēkam ir dota vienu reizi un tā ir nenovērtējami dārga dāvana, tāpēc ir svarīgi 
dzīvot ilgi, skaisti, piesātināti un lietderīgi. Un daudzas lietas savā dzīvē var ietekmēt 

pats cilvēks ar savu izvēli.  

 

21. SPĒLE	„PARĀDI,	KUR!”	
Skolotājs nosauc dažādus vārdus, kas saistīti ar cilvēku. Daži no tiem ir viegli 

parādāmi, pieskaroties pieķermeņa (tie ir „materiāli”), citus nevar parādīt ( tie ir 
„nemateriāli”).  Kad nosauc vārdu, ko nevar parādīt, tad skolēni izmanto žestu 

„parausta plecus” vai „atver rokas”. 

Vārdu piemēri: galva, deguns, drosme, kājas, godīgums, sirds, prāts, pirksti, 

uzmanība, kārtīgums, elkoņi, pleci, pieklājība, vēders, strādīgums, ceļģali, u.t.t. 

 



 

 

13 

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

22. DISKUSIJA	„KAS	ES	ESMU?”	
Vienus vārdus jūs parādījāt, bet citus nevarējāt parādīt- varbūt jūs nezināt, kas tas ir? 

Varbūt jūs nevarējāt tos parādīt, jo jums pašiem tā nav?  

Kā jūs domājat, vai tikko piedzimušam bērnam ir drosme, godīgums, pieklājība, 

strādīgums, labsirdība? Kāpēc? 

Grūts jautājums- kā jūs domājat, vai dzīvniekiem ir šīs īpašības? Mēs taču sakām: 
strādīga kā bite, pieķēries kā suns, drosmīgs kā tīģeris, viltigs kā lapsa, gudrs kā pūce, 
u.t.t.. Vai tiešām bite ir čakla, suns padevīgs, lapsa viltīga un pūce gudra? (nē, 

dzīvnieku uzvedību regulē dabiskie instinkti, bite nedomā, vai viņai strādāt vai slinkot, 
pūce nedomā gudras domas – viņi visis tikai rīkojas tā, kā liek viņiem daba. Tie ir 

cilvēki, kas piešķir viņu rīcībai „cilvēciskotus” vārdus). 

Kad jūs runājat par sevi, jūs sakāt-ES. Vai jūsu ķermenis un jūsu ES ir viens un tas 

pats? Kas ir ES? 

Kāds zēns stāstīja par sevi: 

Es esmu 2.klases skolēns, man ir tumši īsi mati. Man patīk lasīt grāmatas par 

dzīvniekiem, es esmu jautrs, man ir daudz draugu. 

Bet kad zēns sāks mācīties 3.klasē, ataudzēs garākus matus un viņam iepatiksies 

zīmēt, vai noskums- vai tad tas vairs nebūs VIŅŠ, tas būs cits cilvēks? 

Ko nozīmē teiciens „ pats sev vairāk nav līdzīgs?”. 

Ir zinātne ANATOMIJA, kas pēta cilvēka ķermeni un visu, kas ar to saistīts. Bet vai ir 

vajadzīga zinātne, kas pēta cilvēka ES? Kāpēc? 

Ir tāda zinātne PSIHOLOĢIJA, kas tulkojumā no sengrieķu valodas nozīmē „dvēseles 

zinātne”. Psiholoģija palīdz cilvēkam saprast pašam sevi, izzināt kā uzbūvēta atmiņa 
un uzvedība, uzmanība un domāšana. 
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23. ZAĶI	UN	GLIEMEŽI	
Kad bērniņš ir tikko piedzimis, mēs nevaram pateikt par viņu, vai viņš būs drosmīgs vai 
bailīgs, kārtīgs vai savas mantas izmētās pa visu istabu, vai viņš būs godīgs vai melos. 

Šīs īpašības bērns iegūs vēlāk, kad nonāks saskarsmē ar citiem cilvēkiem.Bet 
daudzas lietas ir tādas, ar kurām cilvēks jau piedzimst. Viena no tādām lietām ir tas, 

vai cilvēks būs ātras dabas vai lēns un apdomīgs.  

Klasi sadala 2 grupās, izlozes veidā nosaka, kura grupa būs „lēnie gliemeži”, kura- 

„ātrie zaķi”. „Gliemeži” meklē pierādījumus tam, kāpēc ir labi būt lēnam un kādās 
situācijās tas ir izdevīgi, „zaķi” savukārt iedziļinās ātruma priekšrocībās un vietās, kad 
tas noder visvairāk. Nodarbības beigās katra grupa prezentē savu darbu. 

 

24. „AIZLIEGTĀ	KUSTĪBA”	
Lai sniegtu skolēniem priekšstatu par uzmanību, spēlē spēli, kurā skolotājs rāda 
dažādas kustības, bet skolēni tās atkārto. Tikai viena kustība ir „aizliegta”- to nedrīkst 

atkārtot, tās vietā drīkst rādīt jebkuru citu kustību. 

Spēli spēlē uz izslēgšanu- kurš kļūdās, tas izstājas no spēles. Skolotājs paskaidro, ka 
tie, kuri izstājās ātrāk, nebija uzmanīgi, tie, kuri palika visilgāk, bija visuzmanīgākie.  
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25. DISKUSIJA	PAR	TĒMU	„UZMANĪBA”	
Apspriežam tēmu, kā notiek skriešanas sacensības. Sākumā ir komanda „Uz startu!”, 
tad komanda „Uzmanību!” un tikai tad „Starts!”. Komanda „Uz startu!” nozīmē, ka 

jāieņem vieta pie starta līnijas, „Starts!” nozīmē, ka jāsāk skriet. Bet ko nozīmē 
„Uzmanību!”? 

Arī luksoforam ir trīs krāsas- ko darīt, kad deg dzeltenā? Un kā ir naktīs, kad luksoforā 
tikai mirgo dzeltenā gaismiņa- ko mums darīt tad? Ko tas nozīmē? 

Arī mācību stundās bieži lieto vārdus „Esiet uzmanīgi!”, „Uzmanību!”, Nezaudējiet 
uzmanību!”. Ko nozīmē- būt uzmanīgam? 

Reiz kāds zēns vakarā pildīja mājasdarbu matemātikā. Viņš ļoti centīgi risināja 

uzdevumus, bet blakus televizorā rādīja viņa mīļāko filmu. Kad vēlāk mamma 
pārbaudīja viņa darbu, viņa teica- „Tev daudzos uzdevumos ir kļūdas, nākošreiz esi 
uzmanīgāks!”. „Bet mammu, es biju ļoti uzmanīgs, es tev varu izstāstīt visu filmas 

saturu.” 

Kuram taisnība- zēnam, vai viņa mammai? 

Kā cilvēks pats var noteikts, vai viņš bija uzmanīgs vai nē? Kas par to liecina? 
Eksperiments. 
Skolēnam, kuram padodas risināt matemātikas uzdevumus, liek to darīt pie tam skaļi 

skaitot kādu dzejoli. Vai viņam izdosies? 

Vai būt uzmanīgam ir viegli vai grūti? Kāpēc? 

Vai ir kāds, kuram nav vajadzības būt uzmanīgam? Kādā profesijā dzīves situācijā nav 

vajadzības būt uzmanīgam? 
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26. MĀCĀMIES	ATCERĒTIES	
Diskusija par atmiņu: 

● Ko mēs saucam par labu atmiņu? 
● Vai ir iespējams atcerēties „visu”, ko redzam, dzirdam, izlasām,u.t.t.? 
● Vai ir vajadzība atcerēties „visu”? 

Kaut ko var atcerēties ilgi, bet kaut ko- īsu laiku. (kaimiņienes kleitu, garāmbraucošas 
mašīnas krāsu, pakāpienu skaitu uz kāpnēm) Kad  tādas „nenoderīgas” lietas ir svarīgi 

atcerēties? 

Vai jūs varat atcerēties šo rītu- ko darījāt, ar ko un par ko runājāt, par ko domājāt? Ko 

ir vieglāk atcerēties? (darbību) 

Un tagad mēģiniet atcerēties, ko jūs darījāt pagājušās trešdienas rītā? Ko jūs darījāt, 
ko un ar ko runājāt, ko domājāt? Kuras dienas notikumus ir vieglāk atcerēties- 
šodienas vai pagājušās trešdienas? (pēdējie notikumi labāk paliek atmiņā, senāki- 

aizmirstas). 

Un tagad pamēģiniet atcerēties savu dzimšanas dienu- ko jūs darījāt, kas bija atnācis 

ciemos, kādas dāvanas saņēmāt? Kāpēc to jūs atceraties labāk, nekā pagājušo 
trešdienu? (tas bija svarīgāks notikums). 

Vai dzīvniekiem ir atmiņa un ar ko tā atšķiras no cilvēku atmiņas? (Dzīvnieki nespēj 
atcerēties mērķtiecīgi, tie atceras tikai dabiski. Cilvēks arī spēj atcerēties dabiski, bet 

viņš var darīt arī arī citādi- mērķtiecīgi). 

Ko jūs atceraties dabiski, pašu no sevis un ko nākas iegaumēt speciāli? 
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27. ATMIŅAS	PĀRBAUDE	
Skolotājs piedāvā skolēniem atcerēties vārdu grupas. Pirmajā grupā vārdi ir sakārtoti 
teikumā, otrajā- atsevišķi vārdi, kuru jēga ir saprotama, bet trešajā- atsevišķi vārdi, 

kuru jēga ir nesaprotamāka. 

Piemērs: 
Maziem bērniem ļoti patīk aplūkot grāmatas ar attēliem. 
Mašīna, bumbieris, krokodils, jūra, poga, pirmdiena, žurnāls. 
Dekāde, aršīna, parabola, flīģelis, baroks, sinuss, konstants. 

Secinājums- vieglāk ir atcerēties vārdus, kuri ir ”organizēti”, grūtāk tos, kuru jēga ir 
skaidra, bet starp tiem nav saistības. Un pavisam grūti ir atcerēties vārdus, kuru jēga 
nav saprotama. Tātad, ja vēlies kaut ko atcerēties, sākumā ir jāsaprot tā jēga.  

Tomēr ir lietas, kuras ir jāiegaumē vienkārši tāpat, piemēram telefona numuri, šifri, 
u.t.t. Šajā gadījumā, lai iegaumētu un atcerētos, izmanto mnēmotehniskos 

paņēmienus. 

 

28. DISKUSIJA	„KAS	TRAUCĒ	ATMIŅAI?”	
Skolotajs piedāvā skolēniem, kas ir tas, kas var traucēt labi iegaumēt (Uztraukums, ja 

nesaproti to ko mācies, ja nav interesanti, vai negribas mācīties, ja uzreiz ir daudz 
jāmācās, u.t.t.) 

 

29. SPĒLE	„TRAUCĒJAM-	NETRAUCĒJAM”	
Skolēni sadalās divās grupās, vienai grupai vienas minūtes laikā jāiemācās no galvas 
četrrinde, bet otra grupa drīkst visādi viņiem traucēt (Nepieskaroties).Tad otra grupa 

mācās citu dzejoli, bet viņiem neviens netraucē. Tad salīdzina rezultātus. Kura grupa 
labāk iemācijās un kāpēc. 
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30. SPĒLE	„ORĶESTRIS”	
Skolotājs piedāvā notēlot, kā viņi spēlē uz dažādiem mūzikas instrumentiem:Vijoles, 
klavierēm,  ģitāras  bungām, u.t.t. 

Tad seko orķestra uzstāšanās. Skolotājs nosauc instrumentu un skolēni to „spēlē”.  

Skolotājs jautā, kā bērni zināja, kādā veidā attēlot spēlēšanu, jo pašu instrumentu taču 
nebija? (Iztēlojās) 

Bet vai jūs varētu parādīt, kā jūs spēlējat uz klavihorda, timpāniem vai fizgarmonijas? 
Kāpēc? (Šie instrumenti bērniem nav pazīstami un viņi nespēj tos iztēloties.) 

Cilvēki atšķirībā no dzīvniekiem spēj iedomāties un izdomāt. Kad bērns piedzimst, viņš 
nespēj iztēloties. Bet 3-4 gadu vecumā viņš sāk fantazēt un spēlēties. Atcerieties, kā 

jūs izdomājāt lietas, kad bijāt maziņi. Kad bērns ir maziņš viņš spēj ne tikai kaut ko 
isfantazēt, bet arī pats tam noticēt. Vai jums bija tādas fantāzijas kurām jūs paši spējat 

noticēt? Izdomā ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Dažiem tas pat ir darbs. Kas tās par 
profesijām? (Mākslinieki, rakstnieki, dzejnieki, komponisti un citas radošas profesijas.  

Vai var iemācīties izdomāt un fantazēt un kas tam ir nepiciešams? 

 

31. ZĪMĒŠANAS	FANTĀZIJAS	
Skolēni sadalās pāros, viens skolēns uz baltas papīra lapas uzvelk dažas brīvas 

līnijas, otrs skolēns paņem viņa darbu un pabeidz darbu līdz iznāk kāds tēls. 

Otrs variants- viens sašvīkā lapu ar brīvām līnijām neskatoties un neatraujot rakstāmo 
no lapas, otrs mēģina ieraudzīt līnijās tēlus un pārvelk tos ar spilgtu krāsu.  
Tad apspriež iznākumu un novērtē darbus no tēlu neparastuma un izdomas 

skatpunkta. 
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32. KĀ	TOP	PASAKA?	
Kāpēc jums patīk pasakas? (interesanti sižeti, neparasti varoņi, labas beigas, u.t.t.) 
Paskatīsimies pasakas tuvāk, aplūkosim, kā tās veidotas! Es saukšu pasaku tēlus un 

jūs mēģināsiet noteikt, kādā veidā tie tapuši! 

Gulivers, liliputi, Īkstīte, rūķi - samazināšana vai palielināšana. 

Buratino, Pinokio, Sīpoliņš, Rausītis - atdzīvojas koka pagale, sīpols, mīkla. 

Nāriņa, Kentaurs, pūķis, sfinksa - viens varonis sastāv no daudzām citu radību 
sastāvdaļām. 

Bet tagad paši pacentieties izdomāt savu pasaku tēlu- tas var būt kāda lieta, kas 
atdzīvojusies, kāda būtne, kas sastāv no dažādu citu būtņu komponentiem vai 

īpašībām, u.t.t. 

 

33. NOSAUC	AR	VIENU	VĀRDU!	
Skolotājs sauc vārdu grupas no 4 vārdiem, skolēni nosauc tos ar vienu vārdu. 

Piemēram: 
Anakonda, odze, kobra, zalktis- čūskas; 
Kanāda, Itālija, Krievija, Francija- valstis; 

Rainis, Ziedonis, Plūdonis, Brūveris- dzejnieki; 
Ananāss, greifrūts, apelsīns, banāns- augļi; 
Venēra, Marss, Zeme, Jupiters- planētas; 
Paslēpes, sunīši, trešais lieks, iesaldētais- rotaļas; 

Karpa, līdaka, asaris, rauda- zivis; u.t.t. 
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34. SARUNA	PAR	PRĀTU	
Ar ko atšķiras gudrs cilvēks no negudra? 

Vai cilvēks līdz ar vecumu paliek gudrāks? 

Situācijas analīze: 

Reiz skolā Pepija Garzeķe uz tāfeles uzrakstīja teikumu ar kļūdām. Skolotāja 
piedāvāja viņai padomāt. Pepija apsēdās solā, saķēra galvu rokās un, neskatoties uz 
tāfeli, pati sevi mudināja: „ Domā, Pepij, domā!”.  Vai viņai izdosies šādā veidā izlabot 

kļūdas? Kā viņai vajadzēja rīkoties? 

Kāpēc pasakās tos, kuri visu beigās atrisina pareizi, sauc par „muļķīšiem”? 

Vai cilvēks var pats trenēt savu prātu? Kāpēc to dara? 

 

35. PRAKTISKĀ	NODARBĪBA	„KAS	TAS	IR?”	
Skolotājs atnes uz skolu kādu lietu, kas noteikti skolēniem nav pazīstama (kādu 

instrumentu, mērinstrumentu, mūzikas instrumentu u.c.). piedāvā to izpētīt, noskaidrot- 
kas tas ir?  

Skolēni var nosaukt tā īpašības, piem. krāsu, svaru, apjomu, ko tas atgādina, bet paši 
nespēj izdomāt, kādam nolūkam to lieto un kā tas darbojas.  

Tātad ne visu vienmēr var izdomāt ar prātu. Var par to izlasīt grāmatā, pajautāt citiem. 
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36. KĀPĒC	GALVĀ	VAJAG	KĀRTĪBU?	
 Iedomāsimies istabu, kurā ir nekārtība- uz galda starp grāmatām mētājas zeķes un 
cepumi, zem gultas kopā ar spēļu mantām nomesta burtnīca, uz krēsla stāv katliņš un 

tajā noslēpts āmurs, spēļu lācītis kopā ar karoti iemests atvilknē, bikses un krekli 
sabāzti skolas somā... . vai tādā istabā viegli un ātri var atrast nepieciešamo lietu? 

(nē, jo tur ir nekārtība, nevar zināt, kur kas atrodas). 

Jūs atnākat no veikala ar pilnu somu, kurā ir daudz produktu un sākat visu kārtīgi nolikt 

ledusskapja plauktos. Kāpēc? Var taču ielikt visu somu ledusskapī- tā taču būs daudz 
ātrāk! 

(nē, jo tad būs katrreiz ilgi jāmeklē vajadzīgā lieta). 

Viena meitene sacīja, ka ļoti daudz zina par suņiem. Lūk ko viņa pastāstīja: „Suns ir 

cilvēka draugs. Suns grauž kaulus. Suņi Belka un Strelka lidoja kosmosā. Suņi nemīl 

kaķus. Terjeri- tā ir suņu šķirne. Suņi prot riet. Suņu bērnus sauc par kucēniem, suņi 

dzīvo būdās.” Vai jums patika šis stāsts? Kāpēc? 

Kad cilvēks kaut ko nezina, viņš uzdod jautājumus. Jo gudrāks cilvēks, jo vairāk 

jautājumu viņš uzdod, jo viņš zina, ka ir vēl daudz nezināmā. Muļķi neuzdod 
jautājumus, jo viņiem šķiet, ka viņi visu zina. Bet lai būtu gudrs, iegūt jaunas zināšanas 

vien ir par maz, svarīgi, kā šīs zināšanas ir sakārtotas „pa plauktiņiem”. 

5.ekrānu sistēmas attēls 
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Lai vieglāk zināšanas sakārtot, var izmantot piecu ekrānu sistēmu, ievietojot tajā  katru 
lietu, ko vēlamies izprast un iegaumēt.  

Darbojoties ar šo shēmu, mēs sākumā noskaidrojam, kas tas ir un kam tas paredzēts, 

tad uzzinām, kādas citas lielākas sistēmas daļa tas ir, tad seko tā sastāvdaļu 
noteikšana, vēlāk aplūkojam, kāda ir šīs lietas pagātne un kas tā būs nākotnē. Šī 
sistēma dod mums iespēju vispusīgi apskatīt jebkuru lietu un „nolikt” to pareizajā mūsu 

prāta „plauktiņā”, lai tad, kad mums būs tāda vajadzība, mēs ātri un viegli varētu šo 
informāciju atrast.  
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37. SMIEKLĪGĀS	LIETAS	
Spēle ar bumbu- skolotājs met bumbu kādam no bērniem un saka vārdu- bērnam 
jāizdomā vārds, ar kuru šis vārds izklausītos smieklīgi. Piem., tējkanna- guļ, slota -

dejo,  viltīgais –penālis, u.t.t.. 

38. SARUNA	PAR	EMOCIJĀM	
● Vai jūs spējāt spēles laikā nesmieties? Kāpēc? 
● Vai jūs varat sākt smieties vai skumt tagad, ja es jūs palūgšu? Kāpēc? 

● Vai jums ir gadījies tā, ka pēkšņi atceraties kaut ko smieklīgu un sākat 
smieties? Vai bēdīgu un sākat skumt? 

● Iedomājietes, ka esat izgudrotāji un esat radījuši robotu, kurš ir ideāli līdzīgs 
cilvēkam. Kā varēs atšķirt, ka tas nav cilvēks? 

● Cilvēks atšķiras ar to, ka spēj just un paust dažādas jūtas un emocijas. Kādas 

emocijas jūs zināt? 
● Skolotājs pieraksta uz tāfeles „pozitīvās emocijas” un „negatīvās emocijas”. 

Kādas emocijas jūs zināt, kuras ir patīkamas un kuras ir nepatīkamas, kuras 
cenšamies aizmirst? 

● Skolotājs nosauc dažādas emocijas un skolēni cenšas tās parādīt ar mīmiku un 

žestiem, skaidro, kādās situācijās tās var parādīties. 
 

39. LASĀM	SEJAS	
Vai jūs est dzirdējuši teicienu „Uz sejas rakstīts”? ko tas varētu nozīmēt? Kas varētu 
būt „uzrakstīts uz sejas”? 
Kāpēc ir jāprot „lasīt no sejas”? (lai veiksmīgāk varētu sarunāties un sadarboties ar 
apkārtējiem) 

Turpinot nodarbību var skatīties fragmentus no filmām vai multfilmām un analizēt, 
kādas emocijas skolēni ir tajās saskatījuši. Var lasīt fragmentus no stāstiem un 
analizēt, kādas emocijas stāstu varoņiem izsauca viens vai otrs notikums. Vat spēlēt 
emociju attēlošanas un umineēšanas spēli, zīmēt dažādas emocijas vai aplūkot 
zīmējumus. 



 

 

24 

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

40. KURAM	TAISNĪBA?	
Vakarā zēns mājas  priecīgi stāstīja visiem, ka beidzot iznākusi viņa mīļākas filmas par 
kosmosa briesmoņiem kārtējā sērija. Viņš bija ļoti priecīgs un iedvesmots. Vecmāmiņa 

ar neizpratni pārjautāja: „Par briesmoņiem? Fui!”. Mamma neapmierināti novilka: ”Atkal 
tu ar saviem briesmoņiem!”. Māsa bija vienaldzīga: „Nu un?”. Tētis vispār nedzirdēja 

zēna teikto, jo skatījās futbolu. Tikai zēna draugs, kuram viņš piezvanīja, priecājās par 
jauno ziņu un viņi plānoja iet uz kino. Kuram no viņiem bija taisnība? 

(pareizās rīcības nav, katram cilvēkam ir savas emocijas un viņam uz to ir tiesības. 
Mēs visi esam ļoti dažādi un vienu un to pašu situāciju uztveram dažādi). 

Bet kā tad ir tajās situācijās, kad kāds aizrāda, ka raudam, kad sasista kāja vai 
smejamies, kad kāds nokrita? Mums taču ir tiesības! 
(katram ir tiesības paust savas emocijas, bet ir arī „emociju kultūra”- katrā situācijā ir 
jāizvērtē, ko un kā varam atļauties. Mēs taču no rīta neejam uz skolu pidžammā, kaut 
gan neviens nevar noliegt, ka mums uz to būtu tiesības. Tātad ir savi nerakstītie likumi 
arī attiecībā uz emocijām un uzvedību.) 

Pieaugušie, atšķirībā no bērniem, prot valdīt un vadīt savas emocijas- paciest un 
nogaidīt. Katrs skolēns šajā vecumā var izlemt- rīkoties kā bērns vai kā pieaugušais. 
 

41. MĪKLA	UZMINĒŠANAI	

Tas var pacelties, bet var arī nokrist, bet krītot tas nesasitas. Tas var sabojāties vai 

vispār pazust. Dažiem cilvēkiem tas var mainīties vairākas reizes dienā. Kas tas ir? 

(Ja skolēni nevar uzminēt, tad var papildināt šo mīklu.) 

Tas var būt labs un var būt slikts. Dažreiz tas var būt skābs. Dažiem tas vienmēr ir 

jauks un priecīgs. 

(ja gadījumā arī tagad skolēni nevar uzminēt, tad spēlē spēli „ uzmini pa burtiem” ar 

vārdu no 11 burtiem (noskaņojums)). 
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42. SPĒLE	„CELIES	VAI	KRĪTI”	
Skolēni sastājas aplī un metot viens otram bumbu mēģina noskaidrot, kādu iemeslu 
dēļ noskaņojums var celties vai krist. Iemesli var būt arī vienādi, jo vienam, piemēram, 

pastaiga uzlabo noskaņojumu, citam tā sabojā. 

Noslēgumā svarīgi sistematizēt slikta noskaņojuma cēloņus un atkarību no: 
● fiziskā stāvokļa (jūties slims, neigulējies, noguris,...) 
● laika apstākļiem (lietus, slapjdraņķis, aukstums,karstums,...) 

● individuālām īpatnībām (cilvēki „pūces” no rīta jūtas slikti, ...) 
● dazādiem notikumiem (aizbrauca draugs, pazaudēja kaut ko vērtīgu, ...) 
● ārējiem apstākļiem (nekārtība mājā, atrašanās slimnīcā,...) 

Kā uzlabot omu? 
Diskusija pāros vai mazās grupās un prezentācija. Kādi ir veidi, kā uzlabot 
noskaņojumu? 

Pastaiga, satikšanās ar draugiem, mūzika, interesanta nodarbošanās, grāmata vai TV 

pārraide, sports, miegs, u.t.t.. 
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43. PARUNĀSIM!	
Ir zināms, ka Robinsons Kruzo 28 gadus pavadīja uz neapdzīvotas salas. Kā jūs 
domājat, kas viņam bija visgrūtākais šajā laikā? 

(lai arī iegūt uguni, celt mājokli un izdzīvot bija grūti, visgrūtāk bija panest vientulību. 

Nav ar ko parunāt.) 

Uzdevums klasei- pamēģiniet pēc iespējas ilgāk nerunāt. Cik ilgi jūs izturēsiet? 

Iedomājieties, ka jums ir iedotas visskaistākās krāsas un jūs protat ļoti skaisti zīmēt. 
Vai jūs būtu ar mieru zīmēt, ja nekad nevienam nedrīkstētu parādīt savus 
darbus? Kāpēc? 

1. Kāpēc strādā tēlnieks? 

2. Kam dzied dziedātājs? 
3. Kam ir vajadzīgs ārsts? 

● Ko darītu pārdevēji, ja nebūtu neviena cita cilvēka? 
● Vai jūs varat nosaukt profesiju, kur cilvēks strādā „tikai priekš sevis”? 
● Cilvēks dzīvo saiknē ar citiem cilvēkiem, ir sabiedrības daļa,viņam jānonāk kontaktā ar 

citiem cilvēkiem, tas nozīmē- sazināties. 
● Vai var sazināties ar suni vai runājošu papagaili? 

● Vai var sazināties ar radio vai televizoru, datoru? Kāpēc? 
● Par ko jūs sarunājaties dažādās situācijās: ar vecākiem, kaimiņiem, nepazīstamiem 

cilvēkiem uz ielas, draugiem, skolotājiem? Kāpēc sarunu tēmas atšķiras? 

 
 
 

 
 


