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1. Tikšanās reize

• Kāpēc mēs esam šajā pasaulē? – “Lai 
mainītu šo pasauli uz Skaisto un Labo!” ;

• Jauns mācību process;

• 6 bērni no visu vidus paši sadalās pāri 
pa divi;pa divi;

• Rezultātā tika radītas 3 saimes: 
Sudrabs, Gudrās pūces un Dzintara 
brilles;

• Īsa kopīga iepazīšanās atsevišķi pa 
jaunizveidotajām saimēm.



2. Tikšanās reize
1. Gudrās pūces 2. Dzintara brilles 3. Sudrabs

“Svīst gaismiņa, lec 
saulīte!”;

“Svīst gaismiņa, lec 
saulīte!”;

“Svīst gaismiņa, lec 
saulīte!”;

Vārdi; Vārdi; Vārdi;

“Matemātikas dievs un 
viņa māja”- tēla 

“Matemātikas dievs un 
viņa māja”- tēla 

“Matemātikas dievs un 
viņa māja”- tēla viņa māja”- tēla 

abstrakcija, iekšējo spēku 
sakoncentrēšana;

viņa māja”- tēla 
abstrakcija, iekšējo spēku 
sakoncentrēšana;

viņa māja”- tēla 
abstrakcija, iekšējo spēku 
sakoncentrēšana;

Savas vizualizācijas 
atklāšana uz papīra.

Mainījusies attieksme, 
parādās vērtības;

Konstruktīvs radošums

Centība, skaistums, un 
precizitāte.

Mākslinieciskais radošums 
un brīva iztēles bezgalība

Stipra, pārliecināta, 
nosvērta saime.



3. Tikšanās reize

1. Sudrabs
“Svīst gaismiņa, lec 

saulīte”
“Matemātikas dievs”

2. Dzintara brilles 
“Svīst gaismiņa, lec 
saulīte”
“Matemātikas dievs”

3. Gudrās pūces
“Svīst gaismiņa, lec 
saulīte”
“Matemātikas dievs”

Spilgtas individualitātes 
iezīmes;
Personības;

Radošums un 
draudzīgums;
“Nekad nesaki nekad!”

Savstarpēja mijiedarbība 
un dinamika.

Skolotāja palīgi;
Nopietna un rūpīga 
attieksme;

Skolotāja palīgi;
Nopietna un rūpīga 
attieksme;

Skolotāja palīgi;
Nopietna un rūpīga 
attieksme;

Iepazīšana, apzināšana; Kā viens veselums; Viss kas notiek ir 
pašsaprotami;

Parādās prasme 
individuāli strādāt.

Parādās prasme 
individuāli strādāt.

Parādās prasme 
individuāli strādāt.



4. un 5. Tikšanās reize

• “Svīst gaismiņa, lec saulīte”

• Radošās iztēles veicināšana “Matemātikas 
dievs”;

• Radoša stāsta pārrunāšana un radīšana 
no jauna;no jauna;

• Savstarpējās mijiedarbības nozīmīgumu 
saimēs;

• Kopīgums, ģimeniskums;

• Rūpīgums un iedziļināšanās.



6. Un 7. tikšanās reizēs ieviesām 
izmaiņas

• Cita dziesmiņa-“Klusat jauni, klusat veci”;

• Iekšējo spēku sakoncentrēšana nepieminot 
bez ievadrunas;bez ievadrunas;

• Aktīva mācīšanās un konsultāciju sniegšana;

• Gatavošanās pārbaudes darbam.



8. Tikšanās reize

• 1. Sudrabs; 2. Gudrās pūces; 3. Dzintara zobi

• “Klusat jauni, klusat veci”;

• Koncentrēšanās uz radošu iztēli;

• Pārbaudes darbs;

• Darbs tiek veikts rūpīgi, koncentrējoties un • Darbs tiek veikts rūpīgi, koncentrējoties un 
klusumā;

• Kas skaita uz pirkstiņiem?

• Kurš tiek pats galā ar visiem uzdevumiem?

• Kam vajadzīgs vēl papildus jautājums pie 
kāda no uzdevumiem?



Izmantotie materiāli

• http://www.drustutautskola.lv/lv

• http://www.brivaskola.lv/

http://www.drustutautskola.lv/lv
http://www.brivaskola.lv/


Paldies par uzmanību! 


