
Metožu

daudzveidība,

digitālo rīku un 

resursu izmantošana 

mācību procesā 

klātienē un 

attālināti

Aiva Litauniece



SKOLĒNS

× veselības stāvoklis,

× raksturs, temperaments,

× mācīšanās motivācija,

× runas un valodas prasmes,

× mācīšanās stils,

× dzīves pieredze, prasmes, iemaņas u.c.

Mācību procesā jāakcentē potenciāls, nevis trūkumi.



× KĀDS IR 

SKOLĒNS 

21.GADSIMTĀ?
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1.mentimeter.com
-digitālās aptaujas 

rīks

(skolotājs 

reģistrējas, 

sagatavo 

jautājumus)

2.menti.com
(skolēni ievada 

kodu, atbild)

3.KODS: 



Pasaules uztvere

× redze,

× dzirde,

× tauste,

× garša,

× oža.
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RAKSTĪŠANA/ 
LASĪŠANA

RUNĀŠANAKLAUSĪŠANĀS



Mācīt klausīties

Nepārtraukt runātāju ar 

vārdiem, trokšņiem, 

necienĪgu izturēšanos, 

negatīvām emocijām

Piezīmju 

lapiņas, 

rakstāmrīks
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Aktīvs klausītājs

1. Nolemj klausīties

2. Uztur pozitīvu attieksmi klausoties

3. Fokusē uzmanību uz runātāju

4. Iedrošina runātāju 

5. Veic pierakstus 

(Pēc https://www.lu.lv/studijas/studentu-sadzive/psihologa-
atbalsts/ieteikumi-studijas/studiju-prasmes/aktiva-klausisanas/)
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Ļaut bērnam 

brīvi runāt

1 min - par brīvi 

izvēlētu tēmu, 

nepārtraucot
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Klausīšanās, runāšana

× Videodarbs, audiodarbs (piem., google

anketas),

× Darbs pāros,

× Darbs grupās,

× Prezentēšana, jautājumi,

× Savstarpējā vērtēšana,

× Intervija (eksperts, žurnālists, zīmju 

tulks),

× Stāstīšana (arī apļa stāsti) u.c.



Attīstīt 

prasmi runāt

(infografika

kubs u.c.)

Canva.com –

tiešsaistes grafiskā 

dizaina veidošana 

(infografikas, 

kartītes, foto 

kolāžas u.c.).
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Lasītprasme

× Atbilstoša garuma, 

sarežģītības pakāpes 

teksti

× Burtu izmērs, krāsa

× Teksta lodziņi

× TPS (teksta pārveidotājs 

skaņā) - latviešu valodas 

balss sintezators vārdā 

OSKARS

INDIVIDUĀLS DARBS
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Vārdnīcas

× Vārdu

× Bilžu

× Grāmatas formāta

× Elektroniskās 

(tezaurs.lv )
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VĀRDNĪCA 
ATSTĀSTĪJUMAM
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Rakstītprasme

× Vārds

× Teikums

× Valodas stils

× Vārdu krājums

× Plānojums

× Saturs (doma)

× Forma (teksta veids)

× Atgādnes

× Paraugi

× Sāc ar +

× Laiks +
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padlet.com
https://padlet.com/aiva_lit
auniece/4s83t58ijsuxzty5

Iespējas rakstīt, 

zīmēt, vērtēt, 

bildēt, pievienot 

failus u.c.

https://padlet.com/aiva_litauniece/4s83t58ijsuxzty5
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+ 
ATGĀDNES

+ LAIKS
+ 

PARAUGI

SASAISTE 
AR REĀLO 

DZĪVI

-
APJOMS
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Paldies par 
uzmanību!


