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Cienījamie skolotāji!

Šo pēdējo visai “neparasto” nedēļu laikā esam daudz 
domājuši, kā palīdzēt skolēniem un skolotājiem, kam 
jāstrādā mājās.

Lai Jūs atbalstītu, esam sagatavojuši nelielu attālinātas 
mācīšanas rokasgrāmatu, kurā iekļautas idejas par to, 
kā izmantot dažādus attālinātai apmācībai pieejamus 
rīkus, kā arī piedāvātas aktivitātes, ko var veikt virtuālā 
vidē, un daži ieteikumi, lai pēc iespējas palielinātu 
efektivitāti Jūsu mijiedarbībai ar skolēniem.

Saprotam, ka šajā materiālā nevarēsim aptvert
pilnīgi visu, bet ceram, ka tas būs vērtīgs atbalsta rīks 
tiem daudzajiem skolotājiem, kuri organizē attālinātu 
apmācību saviem skolēniem.

Veselību un izturību vēlot,
Samsung Skola nākotnei komanda
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Daži ieteikumi

1. Pirms sākt darbu

Organizējot stundas attālinātā režīmā, 
ir svarīgi saprast, ka šī metode var 
nodrošināt tādu pašu efektivitāti kā 
klātienes nodarbības, lai gan abas šīs 
apmācību metodes atšķiras.

Tāpēc skolotājiem ir jāpārdomā un 
jāpielāgo savu stundu saturs, kā arī 
komunikācijas un mijiedarbības ar 
skolēniem veids.

Skolotājam ir jāizveido īpašs mācību 
plāns. 
Nav iespējams tiešsaistē atkārtot 
parastu rītu skolā!

► Organizējiet 2-4 nodarbības dienā dažādos laikos

► Interaktīvajām stundām nevajadzētu būt garākām par 45 minūtēm

► Ja stundu vada skolotājs, tai nevajadzētu būt garākai par 
20 minūtēm

► Starp stundām jāieplāno 15 minūšu starpbrīdis

► Starpbrīža laikā rosiniet, lai skolēni pieceltos no savas darba vietas 
un paskatītos tālumā, piemēram, pa logu

► Nosūtiet skolēniem uzaicinājumu uz katru nodarbību, lai viņiem 
būtu kalendārs ar visu saplānoto

www.skolanakotnei.lv

http://www.skolanakotnei.lv%20


2. Kā sagatavoties 
 tiešsaistes stundai?
Lai uzsāktu tiešsaistes stundu ar savu klasi, skolotājiem jāatceras par diviem galvenajiem aspektiem – stundas 
atbalstam vajadzīgajām tehnoloģijām un vidi, kurā skolotājs plāno strādāt.

Tehnoloģiju ziņā skolotājam ir jābūt šādam 
aprīkojumam:

► Dators vai klēpjdators, kuram ir mikrofons un 
tīmekļa kamera

► Interneta savienojums (lejupielādes ātrums 10 
Mbit/s ir pietiekams)

► Piekļuve tiešsaistes pasākumu platformai

Datora vietā var izmantot arī planšetdatoru vai 
viedtālruni, kur iespējams veikt videozvanus (proti, 
ierīcei ir priekšējā video kamera).

Lai pārbaudītu savienojuma ātrumu, vienkārši 
veiciet pārbaudi tādās tīmekļa vietnēs kā Fast vai 
Speedtest.

Ja iespējams, stundas laikā ieteicams izmantot 
austiņas ar mikrofonu, tā labāk uztverot runātāja 
teikto un mazinot fona troksni.

Izmantotajai platformai ir jāspēj veikt sekojošas 
funkcijas:

► Atbalstīt vienlaicīgu savienojumu ar vismaz 30 
dalībniekiem

► Ļaut dalībniekiem kopīgot savus ekrānus

► Ļaut dalībniekiem rakstīt, izmantojot tērzēšanas 
funkciju

Ir pieejamas daudzas šādas platformas.
Visbiežāk tiek izmantotas Cisco Webex, Google 
Meet, Microsoft Teams, Skype, Zoom.

Papildus tehniskajiem rīkiem skolotājiem arī jāņem vērā, cik svarīga ir vide, kurā viņi māca.

Piemērota vide ir klusa un mierīga telpa. Mēs to bieži nepamanām, bet pat ielas trokšņi var būtiski ietekmēt 
audio kvalitāti, ja attālinātas stundas laikā ir atvērts logs. Lai sekmētu neverbālo komunikāciju ar dažādu 
elementu palīdzību (sejas izteiksme, žesti utt.) un mazinātu iespēju, ka klausītāji zaudē koncentrēšanās spēju, 
jāatrod vieta, kur ir vienkāršs un neitrāls fons, piemēram, balta siena.

Visbeidzot, jāpārliecinās, ka telpā ir labs apgaismojums.
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3. Kā noturēt 
uzmanību?

Var izmantot arī, piemēram, dažādus komunikācijas 
uzsākšanas paņēmienus, lai, neskatoties uz attālumu, 
skolēni justos kā daļa no īstas stundas. Attālinātas 
mācīšanas formātā vissvarīgākā ir mijiedarbība.

Tā kā skolotājs nevar personīgi mijiedarboties ar 
katru skolēnu, viņi var kļūt apātiski, kā arī, nesaņemot 
personīgu atgriezenisko saikni, skolēniem var zust 
motivācija.

Ja izdotas uzturēt personīgu saikni, izmantojot 
arī nelielas un neregulāras darbības, var saglabāt 
cilvēciskas attiecības ar skolēniem, liekot viņiem just 
atbildību par savu lomu pat attālinātās mācīšanās 
situācijā.

Beidzot stundas var sākties! Skolotājs platformā 
uzreiz var redzēt, vai visi skolēni ir pieslēgušies un 
vai kāda netrūkst.

Tomēr pirmajā reizē ieteicams veikt pārbaudi, lai 
pārliecinātos, ka visi skolēni pilnībā saprot, kā 
izmantot platformu un kā notiks stunda.

Ir svarīgi, lai skolēnu mikrofons stundas laikā 
būtu izslēgts, ieslēdzot to tikai tad, kad skolēnu 
lūdz atbildēt vai viņam ir kas jāsaka. Pēc tam 
mikrofons ir atkal jāizslēdz. Pretējā gadījumā 
fona troksnis no 20 vai vairāk savienojumiem 
padarītu stundas norisi neiespējamu.

Skolēnu pārbaude, izsaucot to vienu pēc otra, varētu 
būt labs veids, kā pārliecināties, ka viņi ir sapratuši, 
kā ieslēgt un izslēgt mikrofonu.

Skolotājs var izmantot arī dažādus komunikācijas 
uzsākšanas paņēmienus, lai visi skolēni iepazītos ar 
attiecīgo rīku.

JŪS VARAT UZDOT SKOLĒNIEM 
ŠĀDUS JAUTĀJUMUS...

► Kāda ir labākā lieta, kas ar tevi notika 
vakar?

► Kādu grāmatu tu lasi?

► Kas bija visinteresantākais vakardienas 
stundā?

► Par ko tu vēlies kļūt, kad izaugsi?

► Kurā skolā tu mācīsies nākošajā gadā?

► Vai vari nosaukt pa burtiem vārdu 
__________________________? 
[Ja tā ir angļu valodas stunda]

Kā to novērst?
Saukt skolēnus vārdā, iesaistīt sarunā, 
atgādināt par nepieciešamību koncentrēties 
un aicināt atbildēt uz jautājumiem tieši tāpat, 
kā tas notiktu klasē.

Izmantot grupas tērzēšanas funkciju, 
lai aicinātu uzdot jautājumus un sniegtu 
komentārus par aktīvu dalību stundā.

Ja platforma to pieļauj, izmantot 
privātās tērzēšanas funkciju, lai sūtītu 
personalizētus ziņojumus atsevišķiem 
skolēniem, aicinātu viņus pievērst uzmanību, 
ja viņi zaudē koncentrēšanos, vai paslavētu 
saziņas beigās.
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4. Kā izmantot video 
un vizuālus elementus?

Slaidos var iekļaut video, lai sadalītu stundu daļās 
un piesaistītu skolēnu uzmanību. Ja skolotājs vēlas, 
lai skolēni varētu noskatīties vai noklausīties video 
atkārtoti, video saiti labāk nosūtīt tieši grupas 
tērzētavā.

Informāciju par to, kā iekļaut Jūsu datorā saglabātu 
video Power Point prezentācijā, skatīt ŠEIT.

Instrukcijas par YouTube vai Vimeo video 
pievienošanu skatīt ŠEIT.

Prezentācijas vietā var izvēlēties arī citus tiešsaistes 
atbalsta rīkus, lai labāk izskaidrotu vielu.

SLAIDOS:
Izmantojiet grafikus! Iepazīstiniet ar 
jēdzienu vizuāli

Dodiet piemērus! Pārveidojiet abstraktu 
jēdzienu praktiskā piemērā

Uzdodiet jautājumus! Iekļaujiet galvenos 
jautājumus, ko vēlaties izrunāt

Ja stundu vada skolotāja, tai nevajadzētu būt garākai par 20 minūtēm.

Skolotāja klasē var pielāgot teikto, pamatojoties uz skolēnu reakciju, kā arī attiecīgi reaģēt, ja viņa redz, 
ka skolēniem ir garlaicīgi vai nav interesanti vai ka viņi nesaprot stundas vielu. Tiešsaistes stundā šādu 
atgriezenisko saiti nodrošināt ir daudz grūtāk, tāpēc ieteicams samazināt skaidrošanai paredzēto laiku 
salīdzinājumā ar to, kas notiek klasē.

Šāda veida stundā ir ļoti noderīgi izmantot palīgmateriālus Power Point (vai līdzīgā programmā), ko var 
nosūtīt skolēniem, izmantojot funkciju “Kopīgot darbvirsmu” vai “Kopīgot slaidus”. Prezentācija var būt ļoti 
vienkārša, tomēr tā palīdz skolēniem sekot sniegtajiem skaidrojumiem.

► ► ► 
IETEIKUMS — slaidos nevajadzētu iekļaut 
pilnīgi visu stundas tekstu, tos jāizmanto kā 
pieturas punktus.

Virtuālais muzejs
► Britu muzejs – Londona

► Ufici galerija – Florence

► Luvras muzejs – Parīze

► Metropolitēna muzejs – Ņujorka

► Vatikāna muzeji – Roma

► Arheoloģijas muzejs – Atēnas

► Nacionālā mākslas galerija – Vašingtona

► Breras mākslas galerija – Milāna

► Prado muzejs – Madride

► ► ► 
Piemēram, pasniedzot mākslas vēsturi vai 
vēsturi, var izmantot daudzu muzeju tīmekļa 
vietnes, kas piedāvā virtuālu ekskursiju pa to 
kolekciju.
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5. Kā padarīt 
stundu 
interaktīvu?

Spēliskošanas platformas ir viens no rīkiem, ko 
skolotāji var izmantot mijiedarbības veidošanai 
ar skolēniem. Šajās platformās skolēnu iesaistei 
tiek izmantotas izglītojošas spēles. Daži piemēri ir 
Kahoot, Mentimeter, Quizizz un Socrative.

Šie rīki ļauj skolotājiem izveidot aptaujas, kā arī tā ir 
iespēja reāllaikā vadīt viktorīnas ar vairākiem atbilžu 
variantiem. Tās var izmantot skolēnu zināšanu 
pārbaudei un tūlītējai atgriezeniskajai saitei, lai 
saprastu, vai viņi ir izpratuši jauno vielu.

Stundas laikā skolēni var piekļūt visām šīm 
platformām, izmantojot pārlūku (Google Chrome, 
Microsoft Edge, Mozilla Firefox utt.). Skolotājs var 
reāllaikā parādīt viktorīnu rezultātus, kopīgojot 
attiecīgu tīmekļa lapu no sava datora.

Daži šie rīki piešķir lietotājiem punktus, veidojot 
aktīvu atgriezenisko saiti, kas palīdz iesaistīt 
skolēnus un saglabāt augstu koncentrēšanās 
līmeni.

Interaktīva stunda, kurā skolēni aktīvi iesaistās, var 
ilgt pat 45 minūtes vai stundu. Lai padarītu stundu 
interaktīvu, var izmantot dažādus rīkus — tas ir 
atkarīgs no katras attiecīgās platformas funkcijām.

Visām tiešsaistes pasākumu platformām ir grupas 
tērzēšanas funkcija. To var izmantot, skaidrojot 
vielu, lūdzot ātru atgriezenisko saiti (Vai saprotat? 
Vai varu turpināt? Vai viss ir skaidrs?) vai dodot 
skolēniem (kuru mikrofons līdz šim ir bijis izslēgts) 
iespēju uzdod jautājumus vielas izskaidrošanas laikā 
(Es nesapratu iepriekšējā slaida pēdējo punktu, 
varat, lūdzu, atkārtot? Varat vēl kādu piemēru 
nosaukt?).

► ► ► 
Dažās platformās skolēniem ir iespēja virtuāli 
“pacelt roku”, nospiežot pogu. Šī funkcija var būt 
noderīga, lai informētu skolotāju, kad skolēns 
vēlas ko teikt, un lai ieslēgtu mikrofonu tikai 
tad, kad skolotājs lūdz turpināt.

WORDCLOUD

Šis rīks ietver arī iespēju izveidot reāllaika 
“vārdu mākoni”, proti, galveno atslēgas vārdu 
vizuālu atainojumu.

Skolotājs var lūgt skolēniem uzrakstīt 
definīciju vai padomāt par noteiktu jautājumu. 
Skolēnu ievadītie vārdi, lai atbildētu uz šo 
jautājumu, uzreiz ir redzami ekrānā, tā lēnām 
veidojot atslēgas vārdu “mākoni”, kurā vārda 
lielums atbilst tam, cik bieži skolēni rosinājuši 
attiecīgo vārdu.

PIEMĒRS. Uzrakstiet visus vārdus, kas jums 
nāk prātā saistībā ar 4. maiju.
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6. Uzdevumi un 
pārbaudījumi

Attālināta mācīšana nenozīmē, ka skolēnu zināšanas neviens nepārbauda. Tieši pretēji. Regulāras pārbaudes, 
pat neizliekot atzīmes, ir laba metode, lai gūtu tūlītēju atgriezenisko saiti par to, ko skolēni stundas laikā 
iemācījušies. Tas ļauj skolotājiem noteikt skolēnu uzmanības līmeni, kā arī sekmēt aktīvu klausīšanos. Tas arī 
ļauj skolēniem saprast, vai ir kādas īpaši sarežģītas tēmas, lai viņi tām pēc vajadzības varētu pievērst vairāk 
uzmanības.

Testus var izpildīt individuāli, skolotājam apkopojot katra skolēna atbildes, kā arī vairāku lietotāju režīmā, 
proti, ļaujot skolēnam reāllaikā redzēt, kādas ir viņa zināšanas salīdzinājumā ar klasesbiedriem. Novērtējums 
reāllaikā rada sāncensības sajūtu un padara mācīšanos daudz aizraujošāku.

Rīki tiešsaistes 
pārbaudījumu izveidošanai

BRICKS LAB ►
Šo rīku izmanto interaktīvu 
pārbaudījumu un testu 
kopīgošanai ar skolēniem. Tas 
arī ļauj skolotājiem apvienot 
ar stundām saistītu tiešsaistes 
saturu un padziļinātus 
materiālus, tā izveidojot 
personalizētas Bricks vienības 
kopīgošanai klases grupā.

GOOGLE FORM ►
Šo rīku izmanto, lai izveidotu 
pārbaudījumus, testus, viktorīnas 
un aptaujas gan anonīmai, gan arī 
personalizētai lietošanai. Google 
Forms var izmantot, lai uzdotu 
dažāda veida jautājumus, tostarp 
atvērtus jautājumus. Šis rīks ir arī 
noderīgs, lai plānotu datumus un 
apkopotu e-pasta adreses.

KAHOOT ►
Šo rīku izmanto, lai izveidotu 
testus ar vairākiem atbilžu 
variantiem un reāllaikā apskatītu 
katra jautājuma atbildes. Tas 
automātiski izveido topu, kas ir 
redzams pēc katras atbildes.

QUIZIZZ ►
Platforma viktorīnu veidošanai 
un realizēšanai, kā arī skolēnu 
rezultātu apskatīšanai tiešsaistē. 
Tajā ir arī daudz gatavu testu, ko 
kopīgojuši citi skolotāji.

SOCRATE ►
Līdzīgi kā Kahoot, šis rīks ļauj 
skolotājiem organizēt skolēnus 
grupās un uzdot tiem jautājumus 
spēles formā.

TRIVENTY ►
Šis rīks ļauj skolēniem apskatīt 
skaidrojumu katra jautājuma 
pareizajai atbildei.

Protams, papildus testiem skolotāji var arī uzdot 
individuālus, pāru vai nelielu grupu uzdevumus.

To izpildei tiek paredzēts noteikts laiks, visi mikrofoni 
tiek izslēgti un, laikam beidzoties, skolotājs apkopo 
un kopīgo atbildes.

TAIMERIS
Šajā gadījumā ir noderīgi ieslēgt taimeri ar aktīvu 
laika atskaiti. Tiešsaistē ir pieejami daudzi taimeri, 
tomēr arī vairumā datoru operētājsistēmu ir iekļauta 
šāda funkcija. Piemēram, Windows sistēmā atveriet 
Modinātājs > Pulkstenis > Taimeris, iestatiet minūtes 
un palieliniet ekrānu.  Kad ekrāns tiek kopīgots, visi 
skolēni var redzēt laika atskaiti.
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Skolēni var strādāt pa pāriem vai mazās grupas, 
uzsākot grupas tērzēšanas sesijas vai sazinoties pa 
tālruni.

Stundu starplaikā skolotāji var nosūtīt mājasdarbus, 
uzdot rakstīt sacerējumu, aizpildīt darblapas, 
sagatavot projektus vai izlasīt noteiktus materiālus.

Lai darbus būtu vieglāk apstrādāt, skolēniem jālūdz 
saglabāt faili, nosaucot tos savā vārdā un, iespējams, 
norādot arī attiecīgo klasi vai vēl kādu noderīgu 
informāciju. Šīs vienkāršās lietas var būtiski atvieglot 
mājasdarbu apkopošanu un labošanu. Ir arī svarīgi 
atgādināt skolēniem saglabāt failus formātos, kurus 
ir iespējams atvērt visos datoros (.docx, .pptx).

Tomēr skolēnu zināšanas attālināti joprojām visvieglāk novērtēt ir mutiski.  Tieši tāpat kā klasē, skolotājs var 
noteikt zināmas dienas mutvārdu pārbaudei, kad visi skolēni pieslēdzas sistēmai un skatās, kā atbildes sniedz 
klases biedri. Skolotājs pēc vajadzības arī var vienoties par vienu vai divām tikšanās reizēm ar skolēnu, kad 
tiešsaistes savienojums tiek izveidots tikai starp skolotāju un skolēnu.

Piedaloties videozvanā ar skolotāju, skolēni, 
visticamāk, nevarēs meklēt informāciju tiešsaistē, 
kamēr notiek pārbaudījums. Lai nodrošinātu, ka 
skolēnam nav atvērts tērzēšanas logs ar “palīgiem”, 
skolotājs var lūgt kopīgot ekrānu, lai varētu redzēt, 
kādām funkcijām skolēnam ir piekļuve.

Skolēnu zināšanas arī var novērtēt, sadalot tos 
darba grupās, piešķirot projektu un lūdzot sagatavot 
prezentāciju, kas tiek prezentēta visai klasei vai tikai 
skolotājam noteiktu īpaši šim nolūkam atvēlētu 
tiešsaistes grupu sesiju laikā.

Šādi skolēniem jāveic individuāla pētniecība un 
arī jāsadarbojas prezentācijas sagatavošanā. 
Uzstāšanos ar prezentāciju arī var uzskatīt par 
mutvārdu pārbaudi.

6. Uzdevumi un pārbaudījumi

MĀJASDARBI
Ja uzdodat mājasdarbus, jālūdz attiecīgajiem 
failiem piešķirt tādus nosaukumus, lai 
skolotājs tos viegli varētu apkopot.

► Vārds.uzvārds_4B.docx

► Vārds.uzvārds_UzdevumsA.docx

► Vārds.uzvārds_3C.pptx

Ja uzdodat prezentāciju, 
atgādiniet skolēniem par sekojošo:

► Prezentācija ir jānosūta .ppt vai līdzīgā 
formātā un PDF, lai izvairītos no formatējuma 
problēmām, ja fails tiek atvērts citā 
operētājsistēmā

► Jāpievieno titulslaids un gala slaids

► Jānorāda darba grupas locekļu vārdi un 
uzvārdi

► Jāizvēlas formāts 16:9, kas ir piemērotāks 
modernajiem ekrāniem

► Tekstu un virsrakstus nedrīkst nosegt ar 
attēliem, tabulām, logotipiem un grafikiem

► Lapas ir jāsanumurē

► Nevajadzētu iekļaut pārāk daudz animāciju 
un pāreju

► Jāizmanto augstas izšķirtspējas attēli .png 
formātā

► Vienmēr jānorāda saites uz .ppt iekļautajiem 
video, lai tos varētu noskatīties arī no PDF 
formāta dokumenta

Prezentācijā jāiekļauj īpašas rakstzīmes 
(instrukcijas skatiet ŠEIT).

www.skolanakotnei.lv
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7. Darbs ar jaunākajiem 
skolēniem
Visjaunākajiem skolēniem darbs tiešsaistē 
galvenokārt ir iespēja tikties ar savu skolotāju un 
klases biedriem, atkal izbaudot saziņu.

Nodarbību laikā pie bērniem jāatrodas arī 
pieaugušajam. Stundām jābūt aizraujošām un 
balstītām uz spēļu modeli, un tās nedrīkst būt 
garākas par 45 minūtēm.

Arī šajā gadījumā ir noderīgi uzrunāt katru stundas 
dalībnieku atsevišķi, lai pārliecinātos, ka bērni 
iepazīstas ar rīku un būs gatavi mijiedarboties 
stundas laikā, kad viņiem lūgs atbildēt. 
Sasveicinieties ar katru bērnu un pajautājiet, kā 
viņiem klājas, vai sāciet sarunu, izmantojot kādu 
no norādītajām metodēm. Lai gan tas var aizņemt 
diezgan daudz laika, šis ir labs veids, kā sākt darbu 
un ļaut skolēniem pierast pie virtuālās stundas 
noteikumiem.

Stunda jāorganizē gandrīz kā spēle, piemēram, 
piešķirot punktus par katru pareizo atbildi.

Viena no spēlēm, ko šādi var spēlēt, ir “Apturiet 
autobusu!”.

Skolotājs uzraksta burtu un sāk spēli. Katram 
bērnam ir jāizdomā pēc iespējas vairāk vārdu, kas 
attiecīgajā kategorijā sākas ar šo burtu.

Pēc 30 sekundēm skolotājs uzraksta nākošo burtu, 
un spēle sākas no jauna. Pēc 10 burtiem vecāks kopā 
ar bērnu saskaita, cik vārdu katrā kategorijā bērnam 
ir izdevies atcerēties.

Katrs bērns pastāsta, cik vārdu viņam ir pierakstīts. 
Skolotāja palīdz saskaitīt un paziņo, kurš ir uzvarējis.

KOMUNIKĀCIJAS AIZSĀKŠANAS 
PAŅĒMIENI
Katram bērnam jāpasaka vārds, kas sākas ar 
iepriekšējā vārda pēdējo burtu. Spēli aizsāk 
skolotājs, organizējot darbu alfabētiskā 
kārtībā.

Vārdu ģimenes — sākot ar vienu vārdu, katram 
skolēnam jāatrod cits vārds, kas pieder tai 
pašai grupai vai jomai.

► ZIVS, zvejnieks, zvejot, ...

► PAPĪRS, smilšpapīrs, koppapīrs, ...

► JŪRA, jūrmala, jūrnieks, jūraszirdziņš, ...

Kategorijas spēlei
“Apturiet autobusu!”

► Pilsētu/ valstu nosaukumi

► Seno civilizāciju nosaukumi

► Upju / jūru / ezeru / okeānu nosaukumi

www.skolanakotnei.lv
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Vēl vienas iesaistes veids ir krustvārdu mīkla. 
Skolotāji var iesaistīt klasi krustvārdu mīklas 
veidošanā, lai atkārtotu ar noteiktu tēmu saistītus 
jēdzienus un definīcijas. Piemēram, pēc “smadzeņu 
vētras” par lietvārdiem, skolēni var sameklēt 
vārdu nozīmi vārdnīcā, un tad skolotājs tos iekļauj 
tiešsaistes sarakstā.

Tad dažādas klases var apmainīties krustvārdu 
mīklām un izpildīt šo aktivitāti kopā kā grupa.

Kopīgojot savu ekrānu, skolotājs var arī demonstrēt 
mācību video vai izmantot Google Earth, lai 
parādītu planētu un mācītos par kontinentiem, 
valstīm un pilsētām.

Lai papildinātu stundu, vecākās klasēs skolotāji var 
arī uzdot īsus uzdevumus, kam skolēni var sekot 
savos ekrānos, rakstot atbildes grupas tērzētavā vai 
atbildot mutiski, pirms tam paceļot roku.

7. Darbs ar jaunākajiem skolēniem

TEMATISKAS KRUSTVĀRDU MĪKLAS
► Ģeogrāfija: upe, strauts, izteka, ledājs, 

kalns, pakalns, līdzenums, vulkāns ...

► Ģeometrija: plakne, punkts, taisna līnija, 
trijstūris, kvadrāts, daudzstūris...

► Latviešu valoda un literatūra: dzeja, proza, 
pasaka, īsstāsts, apkopojums...

► Vēsture: senie laiki, fosīlija, arheoloģija, 
civilizācija, ēra...

► Bioloģija: fauna, flora, suga, 
mugurkaulnieks, zīdītājs...

www.skolanakotnei.lv
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