
Metodisks materiāls. Spēles „Ideju salūts” apraksts 

Situācijas apraksts ievada vietā 

Spēles ideja radās darba procesā, satiekoties informācijai un pieredzei no vairākām jomām. Sadarbībā ar 

Liepājas Novada fondu (www.lnf.lv ) organizējot skolēnu projektu konkursus (2013 – 2016), izbrīnīja mazais 

saņemto pieteikumu skaits – radās iespaids, ka skolēniem ir grūti izdomāt, par ko varētu būt projekts. 

Līdztekus strādājot skolā, „katru gad’ no jauna” grūtības sagādāja ideju radīšana mācību projektiem un 

zinātniski pētnieciskajiem darbiem. 

Spēle „Ideju salūts” tika izstrādāta 2015. gadā kā skolēnu projektu konkursa ZINIS sastāvdaļa – visiem 

potenciālajiem projektu iesniedzējiem tika piedāvāta iespēja spēlē, interaktīvā un interesantā procesā radīt 

kreatīvas idejas, kuras pēc tam izstrādāt un ieviest. 

Jaunā mācību satura ieviešanas procesā arvien aktuālāk ir veidot starpdisciplināras stundas, kurās sadarbojas 

vairāki skolotāji, papildinot viens otra skolēniem sniegtās zināšanas. Lai atvieglotu šādu stundu ideju radīšanas 

procesu, arī ir iespējams izmantot spēli. „Ideju salūts” ir veids, kā salīdzinoši īsā laikā, radīt salīdzinoši daudz 

ideju par dažādām tēmām, dot iespēju sarunāties dažādiem cilvēkiem, radot vidi un laiku mērķtiecīgām un 

jēgpilnām sarunām. Spēles saturu iespējams mainīt un pielāgot katrai konkrētai vajadzībai. 

 

Spēle „Ideju salūts” 

Spēles mērķis – strukturēt ideju radīšanas procesu 

Spēles komplekts – domu karte (pielikums Nr.4) un tīrraksta papīrs grupai un katram spēlētājam 3 

bonuspunktu kartītes (pielikums Nr.3) 

Spēles noteikumi (tos iespējams pielāgot konkrētam procesa mērķim un dalībniekiem) (pielikums Nr. 2) 

• Spēles dalībnieki sadalās pāros vai lielākās grupās, pēc vajadzības (dažādu mācību priekšmetu skolotāji) 

• No „resursu galda” kopīgi izvēlas vienu kādas jomas SR, atrodot tajā abiem priekšmetiem kopīgu tēmu 

un izlozē vienu mācību metodi 

Resursu galds (pielikums Nr.1) – vieta, kur salikti visi idejas veidošanas izejmateriāli. Starpdisciplinārās 

stundas izstrādes gadījumā piedāvāju izmantot Jaunā standarta sasniedzamos rezultātus (konkrētajā spēlē SR 

tika izvēlēti nejauši no tām jomām, kādi skolotāji bija spēles dalībnieki) un metodes, kas būtu izmantojamas. 

Resursu ir vairāk nekā spēles dalībnieki, lai būtu izvēles iespēja un iespēja mainīt resursus. 

• Izveido vienas kopīgas mācību stundas ideju (kāds būs stundas sasniedzamais rezultāts, stundas satura 

ideja, izmantojot doto mācību metodi) 

Izstrādes procesa norise: 

- 3 minūtes sauc un pieraksta visas idejas, kas būtu izmantojamas stundā vai procesā pirms un pēc 

stundas,  

- 3 minūtes kritizē – izsvītro visas tās pierakstītās idejas, kas neliekas labas,  

- 4 minūtes konstruktīvi izstrādā stundas konceptu (stundas SR, metodes, norisi) 

- Viens pāra dalībnieks maina grupu 

- 3 minūtes „saimnieks” stāsta par savu ideju 

- 3 minūtes „viesis” uzdod jautājumus par dzirdēto 

- „Viesi” atgriežas savā grupā un 10 minūtes turpina iesākto – pabeidz savas idejas izstrādi 

• Jebkurā brīdī var izmantot vienu papildiespēju – paņemt papildus resursu kartīti vai nomainīt esošo 

• Plānojot ideju izmanto domu karti  

• Idejas gatavo rezultātu uzraksta uz tīras lapas, lai varētu to prezentēt 

http://www.lnf.lv/


Ideju prezentācija – katra grupa 1 minūtes laikā prezentē savu ideju, pārējās grupas pēc tam 1 minūti var 

ieteikt savus papildinājumus 

• Spēles noslēgumā katrs dalībnieks sadala savas bonuspunktu kartes citām idejām, pasakot, kurai grupai 

un par ko tiek dots bonuspunkts. 

• Uzvar katra radītā ideja, bet ir iespēja saskaitīt iegūtos bonuspunktus! 

 

Ideju radīšana ir aizraujošs process un līdztekus idejām rodas prieks! 

 

Papildus informācija Aiga Jaunskalže  

Tel.: 26808351 

e-pasts: aiga.bj@inbox.lv 

 

 

  



Pielikumi 

Pielikums Nr. 1 

Resursu kartītes (saturs pielāgojams katrai vajadzībai) 

 

SR   

 

 

SR  

 

 

SR (Fiziskās aktivitātes) 

Piemērs!!! 

Vingrinājumi dažādās fiziskās aktivitātēs ar 

personīgo ķermeņa masu un atšķirīga smaguma 

priekšmetiem atbilstoši sava ķermeņa uzbūvei 

 

SR  

 

SR  

 

 

SR  

SR (Matemātika) 

Piemērs!! 

.. formulē un simboliski pieraksta algoritmus 

darbību izpildei ar reāliem skaitļiem, balstoties uz 

savu pieredzi; skaidro, ko nozīmē procentuāli 

palielināt, samazināt, salīdzināt 

 

SR  

 

  



 

METODE 

 

 

METODE 

 

 

METODE 

 

Praktiskais darbs 

METODE 

 

 

METODE 

 

 

METODE 

 

Modeļa gatavošana 

METODE 

 

Debate  

METODE 

 

 

METODE 

 

Teātra izrāde 

METODE 

 

Veikalu piedāvājuma analīze 

METODE 

 

Anketēšana 

METODE 

 

Intervijas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pielikums Nr. 2 

Noteikumu kartīte katrai grupai (maināmi atkarībā no spēles satura) 

 

Noteikumi  

 

• Spēles dalībnieki sadalās pāros (dažādu mācību 

priekšmetu skolotāji) 

• Kopīgi izvēlas vienu kādas jomas SR, atrodot 

tajā abiem priekšmetiem kopīgu tēmu 

• Izlozē vienu mācību metodi 

• Izveido vienas vai vairāku kopīgu mācību stundu 

ideju (kāds būs stundas sasniedzamais rezultāts, 

stundas satura ideja, izmantojot doto mācību 

metodi) 

• Var izmantot vienu papildiespēju – paņemt 

papildus resursu kartīti vai nomainīt esošo 

• Plānojot ideju izmanto domu karti 

• Idejas gatavo rezultātu uzraksta uz tīras lapas, lai 

varētu to prezentēt 

• Spēles noslēgumā katrs dalībnieks sadala savas 

bonuspunktu kartes citām idejām 

• Uzvar katra radītā ideja! 

 

Noteikumi  

 

• Spēles dalībnieki sadalās pāros (dažādu mācību 

priekšmetu skolotāji) 

• Kopīgi izvēlas vienu kādas jomas SR, atrodot tajā 

abiem priekšmetiem kopīgu tēmu 

• Izlozē vienu mācību metodi 

• Izveido vienas vai vairāku kopīgu mācību stundu 

ideju (kāds būs stundas sasniedzamais rezultāts, 

stundas satura ideja, izmantojot doto mācību 

metodi) 

• Var izmantot vienu papildiespēju – paņemt 

papildus resursu kartīti vai nomainīt esošo 

• Plānojot ideju izmanto domu karti 

• Idejas gatavo rezultātu uzraksta uz tīras lapas, lai 

varētu to prezentēt 

• Spēles noslēgumā katrs dalībnieks sadala savas 

bonuspunktu kartes citām idejām 

• Uzvar katra radītā ideja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 3 

Bonuspunktu kartītes (noformējums pielāgojams katra organizatora vēlmēm) 

 

BONUSPUNKTS 

 

BONUSPUNKTS 

 

BONUSPUNKTS 

 

BONUSPUNKTS 

 

BONUSPUNKTS 

 

BONUSPUNKTS 

 

BONUSPUNKTS 

 

BONUSPUNKTS 

 

BONUSPUNKTS 

 

BONUSPUNKTS 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 4 

Domu karte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


