
Ģēnijs katrā no mums

Uzdevumu veidošana 

dažādiem intelekta veidiem

Uzdevumu veidošana 

dažādiem intelekta veidiem

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājas 

Vintra Brašas pieredze nodarbībā «Kolēģi 

mācās no kolēģiem»
2021. gada 28. janvārī



Ģēnijs

«Ir trīs cilvēku veidi: tie, kas redz. Tie, kas redz, kad tiem tiek parādīts. Tie, kas neredz.»

Leonardo da Vinči

ARHITEKTS

ANATOMS SKULPTORS

BOTĀNIĶIS

INŽENIERIS

MATEMĀTIĶIS

GLEZNOTĀJS

RAKSTNIEKS

MŪZIĶIS

IZGUDROTĀJS



Intelekts - (no latīņu: intellegere — "saprast", burtiski 

"izvēlēties starp")

Cilvēka smadzeņu iespējas

Priekšstatu par cilvēka prāta spējām veidoja 

tradicionālā IQ (prāta spēju koeficienta) 

testa rezultāti. IQ testu izgudroja Alfrēds 

Binē (1857-1911), kas vēlējās objektīvi 

izmērīt apķērību, spriešanas un analīzes 

spējas. 

Intelekts -

spēja atspoguļot un izzināt priekšmetu un 

parādību īpašības, savstarpējās 

attieksmes; spēja, izmantojot izziņas 

rezultātus, darboties jaunā situācijā.
(tezaurs.lv)



Intelekts

Psihologs Hovards Gārdners

(grāmata "Prāta robežas", 

1983.g.) nāca klajā ar 

daudzpusīga intelekta 

teoriju, postulējot, ka 

ikvienam no mums piemīt 

vismaz septiņu veidu 

objektīvi mērāms intelekts 

«Ja nevari to, ko gribi, 

gribi to, ko vari.» 

Leonardo da Vinči



Intelekta veidi

Septiņi intelekta veidi:

• Loģiski matemātiskais (abstraktais) intelekts

• Vārdiski valodiskais (verbālais) intelekts

• Vizuāli telpiskais intelekts

• Muzikālais intelekts

• Ķermeniski kinestētiskais (kustību) intelekts

• Ārpusvērstais (sabiedriskais/saskarsmes) intelekts

• Iekšupvērstais (pašizpratnes/intuitīvais) intelekts



Uzdevums

Uzdevums:

Nezinot uzdevumu, izvēlies darba veidu (maksimāli divus), kuru labprāt 

strādātu par K.Skalbes pasakām! 

Atsūti skolotājai savu izvēli! Kad tas izdarīts, nosūtīšu Tev uzdevumu. 

Vari izmantot testu, lai pārliecinātos, kurš intelekta veids šobrīd ir Tev 

izteiktākais!

http://www.niid.lv/tests/testi/tests1_1.php

Kad saņemšu Tevis izvēlētā uzdevuma veidu, nosūtīšu konkrēto 

uzdevumu, kas paveicams ilgtermiņā.

Izvēlies:

Apkopot

Muzicēt

Darboties ar rokām, izgatavot

Zīmēt

Aprēķināt

Rakstīt/analizēt

Kustēties

http://www.niid.lv/tests/testi/tests1_1.php


Uzdevumu veidi

Aprēķināt

Atrodi K.Skalbes pasakas/u tēlu attiecībām 

atbilstošu matemātikas formulu, izskaidro 

tās aprēķinu kārtību vai veic kāda 

ģeometriska ķermeņa aprēķinus, par 

lielumiem un punktiem izmantojot lugas 

varoņus un to attiecības. Piem. kaķīša 

attiecības ar dažādiem tēliem veido kādu 

ģeometrisku ķermeni.

Atrodi un sistematizē, kādi dzīvnieki, augi, 

citi dabas  tēli dominē K.Skalbes pasakās, 

komentē savu sistēmu.

Darboties ar rokām, izgatavot

Izveido kādas K.Skalbes pasakas 

skatuves iekārtojuma modeli( vislabāk 

kurpju kastē) vai izgatavo dvēseļu 

meža koka, kaķīša dzirnavu vai 

jebkura cita tēla instalāciju(tērpu) 

jebkurā tehnikā, komentē savu darbu.

Zīmēt

Uzzīmē (A3) K. Skalbes pasaku karti, 

kurā katra no Tevis izlasītajām 

pasakām ir kāds pieturas punkts, to 

vari attēlot kā simbolu, pierakstīt 

galveno pasakā akcentēto vērtību vai 

citātu.

Kustēties

Iestudē K.Skalbes pasakas dejas/kustību 

atveidojumu, nofilmē savu horeogrāfiju! (Šo 

uzdevuma  veidu drīkst veidot divatā).

Apkopot

Izveido anketu, lai noskaidrotu, kādas 

vērtības, pārdomas, asociācijas K.Skalbes

pasakas radīja Tev pašam un kādas 

klasesbiedriem. Apkopo iegūtos rezultātus 

un prezentē iegūtos datus.

Izvēlies vienu pasaku. Apkopo un uzskaiti 

vienam pasakas iestudējuma skatam 

nepieciešamos rekvizītus. 



Riski

Temata izvēle

Uzdevumu sabalansēšana

Risku paredzēšana

Laika resurss

Vērtēšana



Mana pieredze

1. 7.klasē «Pats savos zābakos»

2. 7.klasē «Hugo Kabrē

izgudrojums»

3. 11.klasē «K.Skalbes pasakas»

4. 12.klasē «Klāva Elsberga dzeja»





Skolotāju 

sadarbība

Saskatīt viena intelekta veida pārneses nozīmi

Atrast prasmes attīstīšanas iespējas tēmā

Kopīgi veidot vērtēšanas kritērijus

Vienoties par vērtēšanu



Da Vinki‽ (Tiktok clip) - YouTube
«Dzīve ir pavisam vienkārša: Tu kaut ko dari. 

Lielākā daļa neizdodas. Dažas lietas strādā. Tu 

dari vairāk to, kas strādā. Ja tas strādā labi, citi 

to ātri pārņem. Tad tu sāc darīt ko citādi.

Visa jēga ir tajā, ka tu dari citādi.» 

Leonardo da Vinči

https://www.youtube.com/watch?v=FAZ9vgK6Mus&feature=emb_title

