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1 Ievads 
 
 
Uzņēmējdarbības izglītība ir spēja identificēt iespējas, lai pārvērstu tās ekonomiskā vai sociālā 
vērtībā sabiedrībai, kas ietver tādas prasmes kā radošums, komunikācija, spēja pārvaldīt 
resursus un daudz ko citu. Izstrādāto aktivitāšu mērķis ir 8-10 gadus veciem bērniem attīstīt 
uzņēmēju attieksmi, prasmes un zināšanas, kas, ļautu bērnam "pārvērst idejas darbībā". 
Aktivitāšu kopums attīstīs uzņēmējdarbības prasmes, kas palīdz bērniem uzņemties iniciatīvu, 
piemēram, komunikācijas prasmes, radošuma prasmes, sadarbības prasmes, kritiskās 
domāšanas prasmes un projektu vadības prasmes. Kursu veido 24 aktivitātes, kas paredzētas 
bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem. Nodarbības sastāv no spēlēm, instrukcijām to ieviešanā, 
aktivitātēm un konkrētiem uzdevumiem, kas jāveic klasē un jāīsteno galvenokārt grupās: katra 
aktivitāte ir veltīta vienas vai vairāku prasmju attīstīšanai, kas ir svarīgas uzņēmīgam 
domāšanas veidam.  
 
Visas projekta aktivitātes ir ļoti atšķirīgas viena no otras un atšķiras pēc laika, dinamikas, 
materiāliem un arī mērķiem. Dažādās ierosinātās aktivitātes var tikt mēreni pielāgotas atkarībā 
no loģistikas un laika apstākļiem klasē un aktivitāšu laikā, kā arī bērnu attīstībai, jo, lai gan 
vecuma starpība ir tikai 2 gadi, bērni no 8 līdz 10 gadu vecumam attīstās ļoti strauji.   
 
Materiāla autori iesaka iepriekš plānot aktivitātes, sagādājot atbilstošus materiālus un atrodot 
piemērotāko vietu aktivitāšu veikšanai. Tāpēc ir iespējams nedaudz elastīgi pielāgot aktivitāšu 
izpildi, vienlaikus saglabājot galveno mērķi! 
Piedāvātā aktivitāšu secība nav obligāta, Jūs varat izmantot aktivitātes sev vēlamajā secībā, 
nav obligāti jāveic visas aktivitātes. Ikkatra aktivitāte ir noderīga bērnu uzņēmējdarbības 
domāšanas veida attīstīšanai. 
 
Aktivitātes izstrādāja šādas organizācijas: 
 

• "Art-Smart" - Latvija 
• "Patricio Paoletti fonds" - Itālija 
• "Synthesis" - Kipra 
• "Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen" - 

Austrija 
• Fonds "Vērtības, tikumība, godīgums" - Bulgārija 
• Privātais bērnudārzs "Mazais Princis" - Latvija 
• "Future Focus" - Malta 

 
 

2 Paredzēto pasākumu prasmju ietvars 

2.1 Zinātkāre 
Vairāki pētījumi liecina, ka slēptais spēks, kas stimulē mācīšanos, ir zinātkāre: prieks pētīt 
aktivizē kritisko domāšanu un spriestspēju. Tāpēc zinātkāre veicina mācīšanos. Bērni saskata 
plaisu starp to, ko viņi zina, un to, ko viņi vēlētos zināt, neatkarīgi no tā, vai viņi vēlas sasniegt 
tūlītējus rezultātus vai labas atzīmes. Vairāki pētījumi liecina, ka zinātkāriem bērniem ir 
bagātāka dzīve un labāka darba karjera. Ir arī noskaidrots, ka ar zinātkāri ir saistīta tāda 
svarīga adaptīva uzvedība kā nekritiska attieksme, trauksmes tolerance, pozitīvas emocijas, 
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humors. Saistība ar laimi: Intelektuālā zinātkāre padara cilvēku vitālu, un vitalitāte, savukārt, 
padara cilvēku laimīgu.  
 
STRATĒĢIJAS SKOLOTĀJIEM  
1. Veicināt zinātkāri: Bieži vien ir kārdinājums apbalvot skolēnus, kad zinātkāre noved pie 
vēlamā rezultāta vai labas atzīmes, taču daudz svarīgāk ir pamanīt un stiprināt zinātkāri, kad 
mēs to redzam darbībā, piemēram, atbalstot skolēnus, kad viņi uzdod jautājumus.  
2. Iemāciet skolēniem, kā uzdot "kvalitatīvus" jautājumus. "Kvalitatīvi" jautājumi ir svarīgs 
zinātkāres instruments. Labi jautājumi ietver "kāpēc?", "kas?" un "kā?".  
3. Izplatiet zinātkāri. Zinātkāre ir lipīga: radiet skolēniem grupu nodarbību iespējas, lai 
iesaistītu pat vismazāk zinātkāros skolēnus.  
4. Atjauniniet savas zināšanas. Aktuālās ziņas var rosināt skolēnus uzdot proaktīvus 
jautājumus, kas palīdz atklāt, kas slēpjas zem sabiedrības problēmu virskārtas.  
5. Māciet skolēnus būt skeptiskiem. "Skeptikos" nozīmē "vērot, pārbaudīt". Skeptiskam 
cilvēkam ir nepieciešami papildu pierādījumi, pirms viņš pieņem kāda apgalvojumus par 
patiesiem. Ir gatavs apstrīdēt status quo ar atvērtu prātu un veselīgu diskusiju palīdzību. 
 
PADOMI PAR AKTIVITĀTĒM 
Papildus zemāk aprakstītajām aktivitātēm varat veikt arī sekojošas klases aktivitātes ar 
aprakstošām kartītēm 
1. Novērojiet grupās pilnīgi parastus priekšmetus (piemēram, krēslu, krītu, uzkodu automātu, 
apģērbu, ēdienu) un trenējieties uzdot sev pēc iespējas vairāk jaunu jautājumu par tiem, uz 
kuriem nezināt atbildes. Būtisks ir jautājums par to, kas izgudroja priekšmetu, un hipotēze par 
izgudrojuma mērķi. Otrajā solī var jautāt, vai un kāpēc izgudrojums ir darbojies, kādu labumu 
no tā ir guvusi sabiedrība, kādu labumu no tā ir guvis izgudrotājs (arī ekonomisku). Šo 
uzdevumu papildinās pētījumi arī papildu mācību laikā.  
2. Grupās, sākot vispirms no vietējiem laikrakstiem, pēc tam no valsts preses un beidzot ar 
starptautisko presi, atlasiet vienu no pirmajās lappusēs publicētajām ziņām un apmāciet ar 
pieciem galvenajiem jautājumiem (Kas? Kas? Kas? Kad? Kur? Kā? Kāpēc?).  
3. Atkārtojiet 2. uzdevumu par kādu faktu, kas attiecas uz skolas ikdienas dzīvi (parasta dienas 
epizode). Mērķis ir paplašināt šo procesu uz pēc iespējas vairāk parastiem faktiem, atklājot 
pārdomu bagātību, ko var sniegt katrs atsevišķs notikums. Šo uzdevumu papildinās 
pētniecība arī ārpus mācību stundām, kas saistīta ar ģimenes dzīves epizodēm. 
4. Izpētīt attieksmi pret lielajiem zinātkārajiem cilvēkiem, kas ir mainījuši vēsturi: Leonardo da 
Vinči, Īzaks Ņūtons, Luidži Galvani, Kamiljo Golgi, Aleksandrs Flemings*. Viņu attieksmju 
izpēte un vingrinājumi klasē: "(lietus, mākoņi, lietussargs, lietussargs, kukainis pie loga utt.). 
(1A, 2A, 3A, 4A)  
Pēc katra no vingrinājumiem klasē vai mājās pajautājiet sev, kā tie ir mainījuši un bagātinājuši 
domāšanas procesus, piemēram, ar šādiem jautājumiem: Ko es zinu, ko nezināju iepriekš? 
Kādus jautājumus es sev uzdevu, kurus parasti uzdod vecvecāki? Kurš jautājums no mana 
komandas biedra puses mani īpaši iespaidoja? Kāpēc? Ko es iedomājos, kas notiktu ar mani 
un manu dzīvi, ja man visu laiku būtu šāda attieksme? Ir svarīgi pavadīt jauniešus, lai viņi 
varētu veikt atsauces par savu emocionālo stāvokli un zinātkāres attieksmes labvēlīgo 
ietekmi: Kā es jutos, uzdodot sev šos jautājumus? 6. Liecība par uzņēmēju, kurš par visu ir 
pateicīgs zinātkārei. 
 

2.2 Radošums 
Radošums ir Pasaules ekonomikas foruma (WEF) sastādītajā to prasmju top 10, kuras 
nākotnē darba devēji un darba pasaule kopumā visvairāk meklēs. Šī kompetence faktiski 
ieņem trešo vietu, ņemot vērā tās nozīmi organizācijas kontekstā. Lai gan radošumu bieži vien 
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saista ar mākslas jomu, šī "maigā" prasme patiesībā ir būtiska inteliģences forma, kas mudina 
cilvēkus atklāt ko jaunu dažādās jomās, domās un priekšmetos saskatot jaunas sakarības, 
kas noved pie inovācijām, risinājumiem un pārmaiņām. Patiesībā radošums ir cieši saistīts ar 
inovāciju, proti, pārmaiņām, ko izraisa jauninājumu ieviešana, kas var atrisināt problēmas un 
uzlabot produktus, procesus un situācijas. Tieši radošuma un inovācijas saikne izskaidro, 
kāpēc radošums un inovācija ir viens no mūsdienu darba pasaules pamatelementiem. 
uz 
STRATĒĢIJAS SKOLOTĀJIEM  
Galvenā uzmanība tiek pievērsta nevis tam, kā "iemācīt bērniem radošumu", bet gan tam, kā 
radīt auglīgu vidi, kurā viņu radošums iesakņojas, aug un attīstās.  
1. Iedomājieties: parādiet piemērus, lai rosinātu idejas Kad mēs ierosinām kādu darbību, mēs 
vienmēr sākam ar projektu piemēru parādīšanu, lai radītu priekšstatu par iespējām un sniegtu 
idejas, kā sākt. Vispirms bērns var koncentrēties uz piedāvāto piemēru atdarināšanu, pēc tam 
viņš tiks iedrošināts mainīt vai pārveidot piemērus, pievienojot savu personīgo akcentu. 
 2. Piedāvājiet dažādus materiālus: nodrošiniet plašu materiālu klāstu uzdevumu veikšanai. 
Jo daudzveidīgāki materiāli, jo vairāk iespēju īstenot radošus projektus.  
3. Atbalstiet visu veidu "darīšanu"  
4. Piešķirt lielāku nozīmi procesam nekā produktam. Svarīgi ir jautāt skolēniem, kādas 
stratēģijas viņi izmantoja un no kā iedvesmojās, rosinot eksperimentēt, dalīties arī ar projektu 
starpposmiem, runājot par to, ko viņi plāno darīt tālāk un kāpēc.  
5. Piedāvājiet pietiekami daudz laika darbam pie projektiem Lai nodrošinātu jēgpilnu 
atgriezenisko saiti, projektiem veltiet divu stundu sesijas, bet, lai panāktu radikālāku rezultātu, 
rezervējiet dienas vai nedēļas, kuru laikā skolēni strādā tikai pie projektiem.  
6. Starpniecība un koplietošana Pieaugušie un bērni patiešām sadarbojas projektos. Bērnus 
stimulē komandas darbs.  
7. Ir svarīgi, lai bērni iesaistītos projektos, bet vēl svarīgāk ir, lai viņi pārdomātu notiekošo. 
Piemēram, "Kā jums radās ideja par šo projektu?" un "Kas jūs visvairāk pārsteidza?".  
8. Dalīšanās pārdomās Dalīšanās ar bērniem savos domāšanas procesos: viņiem ir noderīgi 
zināt, kādas stratēģijas jūs izmantojat, strādājot pie projektiem un risinot problēmas. Viņi būs 
vairāk gatavi pārdomāt savu domāšanu, un viņiem būs labāks paraugs, kā to darīt.  
9. Vairāk risinājumu vienai un tai pašai problēmai Vilciens, vienatnē un kopā ar skolēniem, lai 
rastu dažādus risinājumus problēmām, ar kurām viņi saskaras, tostarp tām, kas strukturētas 
mācību aktivitātēs. 
 

2.3 Mācīšanās no kļūdām  
Kļūdas ir neizbēgama mūsu dzīves pieredzes daļa, un tās ir ikviena mācību procesa 
sastāvdaļa. Izlikties, ka kļūda nepastāv, izņemot to, ka tā ir jālabo, ir nepareiza pieeja. Vēlme 
izvairīties no kļūdas nozīmē apturēt un kavēt mācīšanos. Tāpēc mēs cenšamies radīt 
atmosfēru, kurā bez bailēm ir atļauts piedzīvot emocijas un kurā tās tiek uzskatītas par iespēju 
apzināšanās līdzekli. Šeit jāuzsver, ka korekcijas process jāiekļauj humānistiski afektīvajā 
didaktikas koncepcijā: kļūda ir dabiska mācību procesa sastāvdaļa, un skolēnam jāatrod 
skolotājā, klasesbiedros, izglītības sistēmā kopumā nepieciešamā izpratne, lai kļūda neradītu 
trauksmes situācijas; jāveicina tādas korekcijas formas, kas veicina un attīsta skolēna 
paškorekcijas prasmes un palielina viņa kritisko autonomiju arī kļūdas pārvaldībā. 
STRATĒĢIJAS SKOLOTĀJIEM  

1. Kļūdu atpazīšana un to rašanās iemesli.  
2. Lai mācītos no kļūdām, vispirms ir svarīgi palīdzēt skolēniem tās atpazīt un saprast. 

Dažkārt tās ir grūti atzīt, jo pastāv kognitīvā disonanse, psiholoģiskas un emocionālas 
spriedzes stāvoklis: kļūdas atzīšana bieži vien ir disonansē ar mūsu pašvērtējumu līdz 
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tādai pakāpei, ka mēs to attaisnojam vai piedēvējam kādam citam, lai neapšaubītu 
dziļus uzskatus par sevi. Kļūdas atzīšana ir saistīta ar tās cēloni: vai skolēns zina 
pareizo ceļu, vai arī viņš ir novērsis uzmanību?  

3. Nedramatizējiet kļūdas, izmantojiet tās kā priecīgu iespēju mācīties grupā (atkārtota 
kļūda klasē, kolektīva un vispārīga) un priviliģēt (individuāla un specifiska). 

4. Pārvērtējiet kļūdas, katra kļūda var būt patiešām radoša, jo tā rada iespēju pārskatīt 
procedūru, elastību vai iegūt citas prasmes. Vienmēr uzsveriet, ko esat iemācījies no 
šīs kļūdas!  

5. Kļūdieties - kļūdieties apzināti. Praktizējieties ieviest sevi kontrolētu kļūdu sistēmā. 
Aicinājums neuztvert kļūdu kā ienaidnieku, bet kā neizbēgamu un vērtīgu pavadoni.  

6. Radoši izmantojiet kļūdu, lai to vairs nekad neaizmirstu un jautri pavadītu laiku ar 
kompetenci. "Katrā kļūdā slēpjas stāsta iespēja" G. Rodari. es: mainoties patskaņiem, 
mainās lietas, un rodas stāsti.  

7. Mācies Piemērs par ievērojamām kļūdām. es Amerikas atklāšana ir kļūdas rezultāts: 
Kristofors Kolumbs bija pārliecināts, ka ieradīsies Indijā. Leonardo da Vinči, ģēnijs par 
excellence, sasniedza mērķus un radīja šedevrus, pat ja - vai labāk: pateicoties tam, 
ka - viņš sakrāja daudz kļūdu (lidojošās mašīnas, visas neizdevās, vai glezniecības 
tehnika, kas izmantota Pēdējā vakarēdienā, lai minētu tikai dažus piemērus. 

2.4 Iniciatīvas uzņemšanās 
Iniciatīva ir prasme idejas pārvērst darbībā. Tas ietver pašnovērtējumu, radošumu, inovāciju 
un riska uzņemšanos, kā arī spēju plānot un vadīt projektus, lai sasniegtu mērķus. Būtiski ir 
spēt novērtēt dažādu izvēļu pozitīvos un negatīvos aspektus un iespējamās sekas, kā arī 
grupās apspriest un argumentēt izvēles kritērijus un motivāciju, uzsverot faktus, riskus, 
iespējas un uzklausot citu motivāciju. Iniciatīvas uzņemšanās ir saistīta ar spēju pieņemt 
lēmumus individuāli un grupās, izvērtējot starp dažādām alternatīvām un motivējot izvēles 
kritērijus, novērtējot plusus un mīnusus, riskus un iespējas un motivējot galīgo izvēli. 
Programmām, kas vērstas uz radošuma attīstīšanu, ir daudzpusīga vērtība bērnu 
pilnveidošanā, papildus sagatavošanai darba pasaulei, arī iesaistīšanai, motivācijai un 
sniegumam skolā un dzīvē; aspekti, kas pozitīvi ietekmē frustrāciju, spriedzes un konfliktu 
mazināšanu. 
 STRATĒĢIJAS SKOLOTĀJIEM 

1. Veicināt kontekstus, kuros skolēni tiek stimulēti koncentrēties uz savu draugu verbālo 
un neverbālo vēstījumu klausīšanos un lasīšanu.  

2. Klausīšanās tehniku mācīšana 
3. Atbalstīt skolēnus skaidri definēt mērķi, ko viņi vēlas sasniegt saskarsmē Iemācīt 

skolēnus pozitīvai un aktīvai attieksmei, pat ja ir spiediens.  
4. Apmācīt skolēnus izteikt savu viedokli 
5. dod priekšroku kontekstiem, kuros "uzvar" grupa, nevis indivīds.  
6. Atbalstīt skolēnus sociālo mediju pareizā izmantošanā, lai digitālā komunikācija 

neaizstātu empātiskās attiecības (ko nevajadzētu komunicēt ar mediju starpniecību), 
bet gan stiprinātu kontaktu (kad mediji ierodas tur, kur mēs neierodamies, piemēram, 
sniedzot zināšanas). 
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2.5 Darbs komandā un savstarpējā saziņa 
Šī prasme ietver pacietību, laipnību un empātiju. Prasmes strādāt komandā nozīmē gan 
prasmi būt starpniekam un tikties ar citiem, gan prasmi lūgt palīdzību. Šī prasme nozīmē spēju 
dalīties ar panākumiem un grūtībām, mācīties no kļūdām, zināt, kā uzņemties atbildību, 
neizlejot to uz citiem, un zināt, kā "iekļauties" kontekstā. Ir ļoti svarīgi strādāt kopā ar citiem, 
lai zinātu, kā komunicēt, un būtu gatavi uzlabojumiem un paškorekcijai. Kooperatīvā 
mācīšanās ir īpaša mācību metodika, ar kuras palīdzību skolēni mācās nelielās grupās, 
palīdzot viens otram un izjūtot līdzatbildību viens par otru. Komunikācija ir galvenais līdzeklis, 
lai izprastu un iesaistītos savstarpējās attiecībās un attiecībās ar sabiedrību. Komunikācijas 
process sniedzas tālāk par vienkāršu ziņojuma nodošanu: tas nozīmē spēju "sasniegt mērķi". 
Komunikācija sastāv arī no pamatparalfabētiskiem elementiem, balss toņa, sejas, žestiem, 
vārdu krājuma, gramatikas.  
STRATĒĢIJAS MĀCĪTĀJIEM (Atbalstiet skolēnus, lai) 

1. Veicināt kontekstus, kuros skolēni tiek stimulēti koncentrēties uz savu draugu verbālo 
un neverbālo vēstījumu klausīšanos un lasīšanu. 

2. Klausīšanās tehniku mācīšana  
3. Atbalstīt skolēnus skaidri definēt mērķi, ko viņi vēlas sasniegt komunikācijā. 
4. apmācīt skolēnus pozitīvai un proaktīvai attieksmei, pat ja ir spiediens. 
5. Apmācīt skolēnus izteikt savu viedokli 
6. dod priekšroku kontekstiem, kuros "uzvar" grupa, nevis indivīds. 
7. Atbalstīt skolēnus sociālo mediju pareizā izmantošanā, lai digitālā komunikācija 

neaizstātu empātiskās attiecības (ko nevajadzētu komunicēt ar mediju starpniecību), 
bet gan stiprinātu kontaktu (kad mediji ierodas tur, kur mēs neierodamies, piemēram, 
sniedzot zināšanas). 

2.6 Kā definēt mērķi 
Ar spēju definēt mērķus ir saistīta būtiska spēja piešķirt dzīvei "jēgu", ceļš, kas sastāv no 
mikromērķu konstelācijas, fundamentāls process, lai piedzīvotu pozitīvas emocijas, 
gandarījumu par panākumiem un iesaistīšanos. Mūsu smadzenes ir attīstījušās zem 
aktivitātes karoga: izvirzīt jaunus mērķus un sasniegt tos ar neatlaidību un problēmu 
risināšanu. Mērķu trūkums nav mūsu DNS, un patiesībā tas liek mums izjust dziļu tukšuma 
sajūtu. Prasme izvirzīt mērķus piešķir dzīvei jēgu, tieši iedarbojas uz labsajūtu, paaugstina 
pašvērtējumu, liek mums atklāt jaunas intereses un stratēģiski un efektīvi virzīt rīcību. Mērķu 
izvirzīšana pieaugušos un bērnus beidzot saved saskarsmē ar citiem cilvēkiem un jēgpilnu 
attiecību veidošanā (kopīgs mērķis).  
STRATĒĢIJAS MĀCĪTĀJIEM (Atbalstiet skolēnus, lai) 

1. Noskaidrojiet, ko viņi mīl vai problēmu, ko viņi vēlas atrisināt: ceļa sākotnējā fāze, kurā 
mums vajadzētu noteikt savas intereses - ja mēs to vēl nezinām -, izmantojot tādus 
jautājumus kā "Kas man patiešām rūp?", "Par ko man patīk domāt?", "Par ko man 
patīk domāt?", Bērna mērķiem jābūt viņa/viņas (nevis pieaugušo atsauces).  

2. Noteikt mērķi, Pirmais solis, lai sasniegtu mērķi, ir precīzi noteikt mērķi. 
3. Rūpīgi noskaidrojiet mērķi: palūdziet bērnam koncentrēties un uzrakstīt, kāpēc viņš 

vēlas sasniegt šo mērķi.  
4. Noteikt konkrētus mērķus  
5. Nosakiet laiku, kurā jāsasniedz mērķis . Ilgtermiņa mērķiem, salīdzinot ar īstermiņa 

mērķiem, būs vēlāki termiņi, tāpēc ir svarīgi "sadalīt" ilgtermiņa mērķus īstermiņa 
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mērķos. (Piemēram, iemācīties divu nedēļu laikā uz klavierēm nospēlēt skalas ir 
konkrēts mērķis ar noteiktu termiņu). 

6. Uzskaitiet soļus, kas nepieciešami, lai sasniegtu mērķi: palīdziet skolēniem saprast, 
kā sasniegt mērķi. Lai sasniegtu ilgtermiņa mērķi, jums jākoncentrējas uz starpposma 
mērķiem, kas arī motivē. 

 

2.7 Finanšu pratība 
Finanšu zināšanu apguve jau no piecu gadu vecuma ļaus bērniem kļūt par aktīviem pilsoņiem 
dažādās ikdienas situācijās ne tikai jēdzienu, bet arī uzvedības ziņā, kas saistīta ar ētiskām 
pamatizvēlēs un kas nosaka "mazos" pirkšanas, taupīšanas, parādu, izdevumu atlikšanas, 
labklājības un solidaritātes žestus. Pārdomas par naudas izmantošanu jāsāk ar dziļi 
atšķirīgiem gadījumiem: ekonomikas krīzi, naudas dematerializāciju, ģimeņu pirktspēju. Ir 
būtiski jau no mazotnes izprast naudas vērtību un mehānismus, kas vada ekonomiku, tās 
vienkāršākās izpausmēs: peļņa, uzkrājumi, ieguldījumi, dāvinājums. Nauda jāsaprot kā 
plašākas plānošanas instruments, kas spēj aptvert dažādas ekonomikas darbības sfēras. 
 STRATĒĢIJAS SKOLOTĀJIEM 
 Iepazīstināt klasēs tēmas un darbus par pieeju un izpratni par ekonomiku un finansēm, 
izmantojot zināšanas un eksperimentus par trim makro jēdzieniem, kuriem atbilst tik daudz 
konceptuālās vides:  

1. INDIVIDUĀLĀ EKONOMIKAS IZVĒLE Tādas tēmas kā darbaspēka izmaksas, cenu 
veidošana, kā notiek ražošanas pārvietošana, izejvielu kvalitāte. Bērni domā par to, 
kāpēc konkrētai precei ir noteikta cena. 

2. KOLEKTIVITĀTES EKONOMIKA Sabiedriskais labums un nodokļi. Sabiedriskās 
preces nevar pārdot nevis tāpēc, ka tām nav cenas, bet gan tāpēc, ka tās pieder 
visiem: nevienam nav tiesību tās pārdot un pirkt. un tās nonāk pie pilsētas daļas.  

3. EKONOMIKAS CIKLS, iepazīstinot ar trim ekonomikas subjektiem: noguldītājiem, 
bankām un uzņēmumiem, aplūkojot tādus kopīgus jēdzienus kā bankomāts, banka, 
kredītkarte, hipotekārais kredīts, aizdevums, procenti, algas. 

 
 
PADOMI PAR AKTIVITĀTĒM 
1. Aktivitātes "tirgus" (piemēram, klase tiek sadalīta pārdevējos un pircējos, un bērni rotaļājas 
tirgū, pārdod un pērk makaronu paciņas, nosaka cenu, norēķinās ar strādniekiem. Tiek 
atveidota visa ķēde: katrs produkts vairumtirgotājam jāiepērk par noteiktu cenu un jāpārdod 
tālāk par augstāku cenu. Pircēju rīcībā ir nauda, un viņi lemj, kā to izmantot.)     
2. Darbības "sabiedrības labā" (piem.: Piemēram, runāsim par pilsētām, kurām jābūt tīrām. 
Bet kurš maksā par to tīrību vai par bojāta ceļa labošanu Tiek ieviesta tēma par nodokļiem. 
Bērniem ir jāizlemj, cik daudz no savas naudas tērēt, lai uzturētu pilsētu tīru vai lai uzbūvētu 
jaunu ceļu. Viņi kopīgi apspriež šo jautājumu un izlemj par skaitli, savāc to un izmanto, lai 
iegādātos lielas puzles gabaliņus, kas attēlo ielas, skolu, parku. Bet, ja summa ir pārāk maza, 
bērni var iegādāties tikai daļu no nepieciešamajām detaļām utt.  
3. Darbības "Ekonomikas cikls" (piemēram: aplis, kurā attīstās ekonomikas cikls. Iedzīvotāji 
uzkrāj uzkrājumus, nodod tos bankām, kas tos dara pieejamus uzņēmumiem, kuri nodarbina 
iedzīvotājus. Imitē ciklu, izmantojot konkrētu pieredzi, piemēram, nepieciešamību iegādāties 
māju vai uzsākt uzņēmējdarbību).                        
4. Katram posmam uzaiciniet pārstāvi/uzņēmēju, lai pastāstītu, kā tas darbojas. 
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3 Bērnu aktivitātes un spēles 
 

3.1 Māksla kopā 
 

AKTIVITĀTES 
NOSAUKUMS 

Māksla kopā 

IZVADES NUMURS IO2 
PARTNERIS Artsmart 
AKTIVITĀTE UN KLASE Komandas darbs un komunikācija 

8-10 gadi 
ILGUMS 30 minūtes 
MĒRĶI Aktivitāte ļaus apgūt, ka pat tad, ja cilvēkam ir ierobežoti resursi (šeit: krāsas), sadarbojoties ar 

citiem, tiks nodrošināts izcils galarezultāts. 
Aktivitāte attīstīs komandas darbu, tostarp tādas prasmes kā: 

● uzdevumu un resursu dalīšanu; 
● komunikāciju un klausīšanos (t.sk. visi komandas dalībnieki nerunā vienlaikus); 
● kopīgas vienošanās atrašana par turpmāko rīcību. 

MATERIĀLI ● Zīmēšanas vai krāsošanas aprīkojums; 
● Ja strādā ar krāsām, jāuzvelk darba drēbes; 
● Aktivitāti var veikt plānoto mākslas vai jaunrades stundu ietvaros, līdz ar to skolēniem 

līdzi būs visi nepieciešamie materiāli. 
MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

● Skolotājs sniedz īsu prezentāciju par komandas darbu un galvenajiem iemesliem, 
kāpēc, strādājot komandās, ir iespējams sasniegt vairāk (no nepieciešamo prasmju 
materiāliem). 

● Klase tiek sadalīta komandās pa 3 dalībniekiem katrā. 
● Katrs komandas dalībnieks tiek nodrošināts ar 2 krāsām, ar kurām viņai/viņam būtu 

jāstrādā. Klases dalībnieki katrs var izvēlēties krāsas, ar kurām strādās. 
● Papildu iespēja: ja strādā ar krāsām, komandas dalībnieki var tikt pie savām otām, 

sūkļiem vai cita krāsošanas aprīkojuma, ar kuru viņi strādā, un nemainās ar citiem 
komandas dalībniekiem; 

● Krāsu maiņa komandas biedru vidū nav atļauta, viņiem jāsadarbojas ar tām krāsām, 
kādas viņiem ir. 

● Skolotājs uzdod uzdevumu vai tēmu, pie kā komandai strādāt 
● Aktivitātes procesā pedagogs novēro komandas komunikāciju – rosina vadību un 

cenšas ierobežot haosu komandas iekšienē. 
● Katra komanda strādā pie viena zīmējuma izstrādes. 

VIZUĀLIE DATI 
Attēli/videoklips 

N/A 

SAGATAVOŠANĀS ● Zīmēšanas un krāsošanas materiāli; ja tiek strādāts ar krāsām – materiāli klases 
aizsardzībai pret krāsām (piemēram, plastmasas plēves). 

● Vēlamās krāsas, ko piedāvāt: melns, balts, dzeltens, sarkans, zaļš, zils. 
● Tēma darbam: vienkārša, atbilstoša 8-10 gadus veciem bērniem un atbilst bērnu 

krāsām (piemēram, mūsu pilsēta, mūsu klases telpa, mēs utt.) 
SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

● Vai uzdevuma laikā uzlabojās spēja sadarboties komandās? 
● Vai skolēniem izdevās strādāt ar ierobežotiem resursiem? 
● Vai komandām izdevās atrisināt problēmas, kas saistītas ar resursu trūkumu 

(piemēram, tas, ka sākumā tām kopumā ir tikai 6 krāsas, pārējās krāsas var sajaukt, 
sadarbojoties). 

● Vai kāds no komandas biedriem izrādīja iniciatīvu būt līderiem un vadīt 
zīmēšanas/gleznošanas procesu? 
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3.2 Skaitīšanas spēle 
 

AKTIVITĀTES 
NOSAUKUMS 

Skaitīšanas spēle 

IZVADES NUMURS IO 2 
PARTNERIS Artsmart 
AKTIVITĀTE UN KLASE Finanšu pratība; 8-10 gadi 
ILGUMS 30 min 
MĒRĶI Skaitīšanas un iekasēšanas prasmju iemācīšana 
MATERIĀLI • 1-3 kauliņi 

• Grafiskais izklājums, kas attēlo vienu kauliņa virsmu (1.1. pielikums); 
• Žetoni (1.3. pielikumā) vai var izmantot dažus pieejamos materiālus, piemēram, 

gliemežvākus, pupas, koka kociņus, nelielus iežus, zīles, uzlīmes. 
MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

• Skolēni kauliņus ripina iepriekš noteiktā secībā (piemēram, visi sēž aplī un ripina 
pulksteņa rādītāja secībā. 

• Katrs skolēns saņem grafisko izklājumu ar konkrētu summu, kādu ieguva ripinot 
kauliņu. Mērķis ir saglabāt punktu skaitu un pacelt roku, tiklīdz ir sasniegts kāds 
konkrēts skaitlis (piemēram, 15; 20 vai 25 – par ko var izlemt klasē pirms spēles).  

• Lai spēle būtu sarežģītāka, spēlētājiem, saņemot savu grafisko izklājumu, to vajadzētu 
apskatīt un aizklāt, lai trenētu arī atmiņu. Ja viņi aizmirsa savu punktu skaitu, tad jāsāk 
skaitīt vēlreiz no paša sākuma (Ja viņi paziņo, ka sasnieguši punktu skaitu, bet kļūdās, 
viņiem jāsāk skaitīt vēlreiz no paša sākuma (vai pēc klases vienošanās jāsaņem cits 
sods)).  

• Kad kāds ir sasniedzis grafiskajā izklājumā norādīto punktu skaitu, tas saņem žetonu 
(cikls jāspēlē līdz beigām, lai skolēnam, kurš ripoja kauliņus pirmais, nebūtu 
priekšrocības). 

• Uzvarētājs ir skolēns, kurš saņem visvairāk žetonu vai kurš sasniedz pirmo iepriekš 
saskaņoto žetonu skaitu (piemēram, 3). 

• Lielākām skolēnu klasēm tās var iedalīt grupās pa 6-8 skolēniem, lai spēle ritētu ātrāk. 
Grupu gadījumā var sarīkot arī grupu konkursu – kura grupa izgatavo vairāk žetonu vai 
kura grupa visātrāk savāc iepriekš noteiktu žetonu daudzumu. 

• Lai padarītu spēli sarežģītāku, var pievienot papildu matemātiskas darbības, piemēram, 
reizināšanu. 

VIZUĀLIE DATI 
Attēli / 
videoklips 
 

Grafiskais izklājums – 1.1. pielikums 
Metamie kauliņi ar cipariem vai punktiem 1-6 (nav iekļauti) VAI izgriezti un līmēti metamie kauliņi 
no pielikuma 1.2. 
Žetonu piemēri – 1.3. pielikums 

SAGATAVOŠANĀS  Sagatavojiet spēlei materiālus – grafisko izklājumu, kauliņus un žetonus. Izlemiet, līdz kādam 
skaitlim tiks izspēlēta katra kārta (piemēram, 15; 20; 25), izlemiet, vai spēlētāji redz savus 
grafiskos izklājumus vai nē (trenē arī atmiņu), un izlemiet, kad spēle beigsies. 
Iedomājieties dažas līdzības reālajā dzīvē un reālās dzīves finansēs, piemēram, tagad savākt 
punktus ir tas pats, kas ietaupīt naudu dažiem lielākiem mērķiem. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

Vai spēle attīstīja skaitīšanas prasmes? 
Vai spēle attīstīja atmiņu, ja grafiskais izklājums ir paslēpts? 
Vai diskusijas par taupīšanu radīja pārdomas bērnos, vai viņi saprata, ka taupīšana patiesībā ir 
tikpat viegla kā šī spēle (vai kādas citas pārdomas vai diskusijas)? 

 
Avots: 
 

• Metamais kauliņš 
o Attēls Sonamchodon, May 29, 2017 https://favpng.com/png_view/dice-images-free-

dice-free-content-clip-art-png/dtMW0zht  
o Paraugs https://www.twinkl.com.hk/resource/t-n-360-dice-nets  paņemts no mājas 

lapas 2021.g. 13.aprīlī 
• Metamais kauliņš 
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o Attēls Metta foto / Alamy Stock Photo, September 6, 2009   
https://www.alamy.com/stock-photo-white-dice-with-numbers-1-2-and-6-resting-on-
white-background-25923303.html  

o Paraugs https://www.twinkl.com.hk/resource/t-n-361-number-nets  paņemts no mājas 
lapas 2021.g. 13.aprīlī 

 
Kartiņas ar cipariem un punktiem 

 

 
 
Metamā kauliņa paraugs 
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Pielikums 1.3 
 Skaitīšanas žetoni. 
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3.3 Pirmais 
 

AKTIVITĀTES 
NOSAUKUMS 

Pirmais 

IZVADES NUMURS IO2 
PARTNERIS ArtSmart 
AKTIVITĀTE UN KLASE Iniciatīvas īstenošana 

8-10 gadi 
ILGUMS Ievads par aktivitāti 10 min; 

Rezultātu summēšana dienas/nedēļas beigās 5 min (kopā 20-25 min). 
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MĒRĶI Rosināt iniciatīvas sajūtu klasē. Aktivitātei jāvairo arī konkurences sajūta, jo klases dalībnieki ne 
tikai uzņemas iniciatīvu atbildēt uz jautājumu vai veikt uzdevumus, bet arī sacenšas, kurš to darīs 
visvairāk reižu. 

MATERIĀLI Darbībai nav nepieciešami konkrēti materiāli, vienīgā nepieciešamība ir nodrošināt dēli, kur tiek 
vāktas “nozīmītes”, lai būtu pirmais (vai nu mazi magnēti, uzlīmes vai kas cits). 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

• Skolotāja iepazīstina ar iniciatīvas koncepciju un vienu no vieglākajiem vingrinājumiem, 
ko skolā var paveikt – būt pirmajam, kurš paceļ roku, lai klasē atbildētu uz jautājumu. 

• Aktivitāte turpinās nedēļu vai mēnesi (skolotāju lēmums) ar rezultātu sasummēšanu pēc 
katras dienas vai nedēļas. 

• Nodarbības, kurās piedalās klase un tiek skaitītas nozīmītes, var būt vai nu tikai klases 
audzinātāja nodarbības, vai, ja panākta vienošanās, arī citas nodarbības. 

• Ja ir vairāk nekā viens klases biedrs, kas paceļ roku, dod iespēju atbildēt uz jautājumu 
visiem un dod “žetonu” visiem atbildējušajiem (nav atkarīgs no vai atbilde bija pareiza). 

• Vēlams rosināt mazāk aktīvu un drusku kautrīgu klases dalībnieku dalību. 
• Nozīmītes var glabāt gan elektroniski, gan, lai padarītu procesu īpašāku, tās izsniegt 

taustāmā veidā. 
VIZUĀLIE DATI 
Attēli/videoklips 

N/A 

SAGATAVOŠANĀS Skolotājam jāsagatavo “žetoni” un tāfele, kur tos savākt. Ievads par iniciatīvas nozīmi. 
SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

• Vai klases biedri mazāk baidās pacelt roku pirmie? 
• Vai klasē kopumā ir vairāk mazāk aktīvu bērnu vai “roku pacelšana” vairāk vai mazāk 

vienmērīgi “izplatās” pa klasi? 
• Vai aktivitātes laikā aktīvāk sāka piedalīties arī mazāk aktīvie/kautrīgie klases 

dalībnieki)? 
• Vai klases biedri novērtēja, ka iniciatīva var novest pie “balvas”? 
• Vai klases biedri, kas sākumā bija pārāk kautrīgi vai neaktīvi, aktivitātes laikā saprata, 

ka, uzņemoties inicatīvu, var gūt balvu? 
 

3.4 Mērķa definēšana  
 

AKTIVITĀTES 
NOSAUKUMS 

Mērķa definēšana 

IZVADES NUMURS IO2 
PARTNERIS ArtSmart 
AKTIVITĀTE UN 
KLASE 

Kā definēt mērķi 
8-10 gadi 

ILGUMS 30 minūtes (vairāku īsu sesiju apvienojums) 
MĒRĶI Aktivitāte mācīs definēt mērķus, sekot tiem un novērtēt sasniegumu līmeni. 
MATERIĀLI Tāfele vai kāda cita virsma, kur mērķus var pierakstīt un saglabāt redzamus visu laiku. 
MĀCĪŠANĀS 
AKTIVITĀTE 
METODE 
 

• Skolotājs vada īsu ievadlekciju par to, kas ir mērķis un kāpēc svarīgi tos izvirzīt. 
• Dienas sākumā skolotāja lūdz klasi uzrakstīt precīzu, izmērāmu mērķi dienai. Tā kā darbība 

ir sadalīta vairākās dienās, skolotājs var atgādināt iepriekšējās dienās gūtās galvenās 
atziņas (piemēram, neizmērojamus vai neprecīzus mērķus), lai netiktu pārspētas 
iepriekšējās kļūdas; 

• Dienas noslēguma klasē tiek spriests par nosprausto mērķu sasniegšanas līmeni, ja tas tika 
sasniegts, par to, kas palīdzēja sasniegt un ja nē, par to, kur ir galvenie iemesli to 
nesasniegt. 

• Aktivitāte tiek atkārtota 2-4 nedēļas vai ilgāku laiku. Sākot ar 2.nedēļu, klase var pievienot 
mērķu definēšanu nedēļai. 

VIZUĀLIE DATI 
Attēli/videoklips 

N/A 

SAGATAVOŠANĀS • Ievadlekcija par mērķu izvirzīšanu, balstoties uz “KIDpreneurship” kursa materiāliem 



2020-1-LV01-KA201-077505 
UZŅĒMĒJDARBĪBA - attīstība 
par mūsu bērnos ielikto uzņēmējdarbības prātu 
 
 

16 
 

• Tāfele vai kāda cita virsma, kur mērķus var pierakstīt un saglabāt redzamību visā laika 
periodā 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

• Vai klase saprata nepieciešamību izvirzīt mērķus? 
• Vai mērķi ir precīzi un izmērāmi? Ja nē, vai tie tika uzlaboti darbības izpildes gaitā? 
• Vai mērķu izvērtēšana palīdzēja nākošajās dienās izvirzīt vairāk mērķu? 
• Vai klase mācījās no iepriekšējās dienās pieļautajām kļūdām? Vai darbības izpildes gaitā 

mērķu kvalitāte uzlabojās? 
• Ja aktivitāte tika vadīta vismaz 2 nedēļas, vai klase saprata, kā nosparaust lielāku mērķi 

(nedēļas mērķi) no mazākiem (ikdienas mērķiem)? 
 

3.5 No kļūdām mācās 
 

AKTIVITĀTES 
NOSAUKUMS 

No kļūdām mācās 

IZVADES NUMURS IO2 

PARTNERIS SYNTHESIS 

AKTIVITĀTE UN KLASE Mācīšanās no kļūdām 
Nodarbības: 8-10 gadi 

ILGUMS 1 h 

MĒRĶI ¾ Veicināt skolēnu izpratni, ka kļūdas ir cilvēciskas un svarīgas mācībās. 
¾ Veicināt skolēnu noturības prasmes. 
¾ Mācīt stratēģijas, kā tikt galā ar neveiksmēm. 

MATERIĀLI ¾ Attēli, kas jāpievieno stāsta stāstīšanai (tiešsaistē vai drukāti); 
¾ Zīmuļi ar dzēšgumiju, ko piešķirt skolēniem. 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 

Skolotāja skolēniem lasīs šādu stāstu: 
"Džordžs bija labs students, labs futbolists, labs ģitārists un labs draugs. Daudzi skolas bērni 
mīlēja Džordžu, un viņš labi sapratās arī ar vecākiem un mazo māsiņu. No malas izskatījās, ka 
Džordžam ir daudz par ko priecāties. Taču Džordžs nejutās laimīgs. Viņš visu laiku jutās 
noraizējies. Lai gan Džordžam bija gandrīz viss, viņam nebija izcilas atzīmes. 
 
Neskatoties uz to, ka viņš labi spēlēja futbolu, viņš tik un tā reizēm nespēja gūt punktus. Lai arī 
viņš bija labs ģitārists skolas rokgrupā, viņš nebija tik labs, kā gribētu. Lai cik daudz Džordžs 
sasniegtu, viņš nekad nepārstāja pieļaut kļūdas, un tas viņam radīja nemieru. Kad viņam gandrīz 
katru dienu sāka sāpēt vēders, māte viņu aizveda pie ārsta. 
 
Ārsts nespēja noteikt Džordža kaiti, tāpēc jautāja, kā Džordžam sokas dzīvē. Džordžs atzina, ka 
viņam ir grūts laiks. Viņš vienmēr bija saspringts, jo bija stingrs pret sevi, taču tik un tā nespēja 
sasniegt izcilību. Ārsts paņēma no rakstāmgalda zīmuli un jautāja Džordžam, ko viņš redz tā galā. 
Džordžs atbildēja: “Dzēšgumija.” “Pareizi,” sacīja ārsts,” un vai jūs zināt, ka zīmuļi tiek ražoti ar 
dzēšgumijām, jo tiek pieņemts, ka ikviens, kurš lieto zīmuli, kādā brīdī kļūdīsies?” Ārsts uzsvēra, 
ka zīmuļi ar dzēšgumijām tiek pārdoti visiem, nevis tikai dažiem cilvēkiem. Pārbaudot veikalā, 
nevienam netiek jautāts: “Vai tu kļūdies? Ja jā, zīmulis jāiegādājas ar dzēšgumiju. Ja nē, zīmuli 
var dabūt bez dzēšgumijas.” 
 
Ārsts pastāstīja Džordžam, ka zīmulis ar dzēšgumiju ir lielisks piemērs tam, ka ikviens mēdz 
kļūdīties un par to nevajag nosodīt. Lai cik inteliģents, gudrs un pieredzējis cilvēks būtu, viņš 
vienmēr nevar būt nevainojams. Ikvienam ir nepieciešams zīmulis ar dzēšgumiju. Viņš lika 
Džordžam saprast, ka, uztraucoties par būšanu perfektam, tas nenesīs nekādu prieku dzīvē. Kopš 
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tās dienas Džordžam līdzi bija zīmulis, lai kurp viņš dotos. Viņš nolēma mainīt savu mērķi, beigt 
censties būt perfekts it visā. Viņš pārstāja justies slikti, vēdersāpes pazuda un sāka baudīt skolu, 
mūziku, futbolu un ģimeni.” 
 
Pēc stāsta pabeigšanas skolotāja ar skolēniem pārrunās, par ko stāsts bijis. Skolotāja var aicināt 
skolēnus dalīties savos neveiksmju stāstos un pārrunāt savas sajūtas, kā arī to, kā izdevies 
pārvarēt jebkādas negatīvas jūtas. Vēl svarīgāk ir apspriest to, ko viņi ir uzzinājuši no šī incidenta. 
Beigās visiem skolēniem dāvanā tiks pasniegts zīmulis ar dzēšgumiju. 

VIZUĀLIE DATI 
Attēli/videoklips 

Skatīt materiālu 

SAGATAVOŠANĀS ¾ Lasot stāstu klasē, skolotājam būs jāatrod un jāizvēlas bildes, kas paskaidro stāstu. 
¾ Vai arī skolēni var izlasīt stāstu saviem klases biedriem. Šādā gadījumā skolotājam jāizvēlas 

skolēni, kas lasīs (viens skolēns ir viens personāžs). 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

Pedagogs vērtēs: 
¾ Skolēnu izpratni par stāsta jēgu; 
¾ Skolēnu uzmanības līmeni stāsta stāstīšanas laikā; 
¾ Neveiksmju pārvarēšanas mehānisma esamību skolēnos;  
¾ Cik lielā mērā skolēnu izstrādātā stratēģija atbalstītu viņus pieņemt neveiksmes un mācīties 

no tām. 
 

3.6 Slepenais dienests 
 

AKTIVITĀTES 
NOSAUKUMS 

Slepenais dienests 

IZVADES NUMURS IO2 

PARTNERIS SYNTHESIS 

AKTIVITĀTE UN KLASE Komandas darbs un komunikācija 
Nodarbības: 8-10 gadi 

ILGUMS 1 h 

MĒRĶI ¾ Veicināt komandas garu skolēnu vidū; 
¾ Uzlabot studentu komunikācijas prasmes. 

MATERIĀLI ¾ Olas vai 
¾ Baloni, kas pildīti ar ūdeni 
¾ Tīrīšanas rīki trauslā konteinera plīsuma gadījumā 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 

Skolotāja skolēnus sadala komandās un paskaidro, kas viņiem būs jādara šajā aktivitātē. 
Komandas dalībniekiem ir jāiedomājas, ka viņi strādā slepenajā dienestā un viņiem ir ļoti svarīgs 
darbs, kas jādara. Viņu pienākums ir glabāt noslēpumā kādu ļoti svarīgu informāciju, kas atrodas 
ļoti trauslā traukā (olā vai balonā, kas pildīts ar ūdeni). Viņiem jāizdomā metode slepenās 
informācijas izvešanai no ēkas un drošībai (tā var būt konkrēta vieta skolas pagalmā). Vienīgais 
veids, kā saglabāt informāciju, ir izmest informāciju pa logu drošībā. BET atcerieties, ka slepenā 
informācija tiek droši glabāta ļoti trauslā konteinerā, un … konteiners nedrīkst plīst vai plaisāt, jo 
informācija noplūdīs. Kad misija būs izskaidrota, skolotājs katrai komandai atdos trauslo 
konteineru. Katras komandas audzēkņiem būs jāapspriež plāns, kā droši iznest konteineru no 
savas klases. Pirms sava plāna izpildes viņiem tas būs jāpastāsta skolotājai. Skolotājam būs 
jānodrošina, lai plāna izpilde skolēniem būtu droša, un jādod apstiprinājums turpmākai rīcībai. 
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VIZUĀLIE DATI 
Attēli/videoklips 

 

SAGATAVOŠANĀS ¾ Skolotājam jau iepriekš būs jāizraugās dalībnieki katrai komandai, ņemot vērā viņu 
personību. 

¾ Izlemj trauslā trauka veidu (ola vai balons ar ūdeni). 
¾ Nodrošināt tīrīšanas rīku pieejamību. 
¾ Aizsargapģērbs skolēniem gadījumā, ja trauslais konteiners saplīst. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

¾ Pedagogs vērtēs: 
¾ Skolēnu komunikācijas prasmes; 
¾ Skolēnu komandas darba prasmes. 

 

3.7 SMART mērķi 
 

AKTIVITĀTES 
NOSAUKUMS 

SMART mērķi 

IZVADES NUMURS IO2 

PARTNERIS SYNTHESIS 

AKTIVITĀTE UN KLASE Kā definēt mērķi 
Nodarbības: 8-10 gadi 

ILGUMS 2 h 

MĒRĶI ¾ Mācīt skolēniem, kā izvirzīt SMART mērķus. 
¾ Kā novērtēt savus mērķus. 
¾ Veicināt mērķu realizēšanas prasmes. 

MATERIĀLI ¾ Vecie žurnāli; 
¾ Šķēres; 
¾ Līme; 
¾ A3 lapas; 
¾ PowerPoint prezentācija; 
¾ Dators ar projektoru. 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 

Skolotāja skolēniem lūdz izdomāt mērķi (mērķis var būt kaut kas vienkāršs kā citas valsts 
apciemošana, titula “labākās klases” sasniegšana). Kad klase ir izvēlējusies savu mērķi, skolotājs 
skolēniem skaidro SMART mērķu izvirzīšanas rīku, izmantojot šādus jautājumus: 
S – vai mērķis ir konkrēts? Ko tu gribi panākt? Ko to vēlētos paveikt? 
M – vai mērķis ir izmērāms? Kā sekot savam mērķim? Kā tu zināsi, kad būsi sasniedzis savu 
mērķi? Kas tev var palīdzēt? 
A – vai mērķis ir sasniedzams? Vai ir kas tāds, kas varētu atturēt tevi no mērķa sasniegšanas? 
Vai esi noteicis pietiekami daudz laika, lai to sasniegtu? Vai tev ir nepieciešamās prasmes vai rīki? 
R – vai mērķis ir reāls? Kāpēc šis mērķis tev ir svarīgs? Kāpēc tu to vēlies? 
T – vai ir laiks? Kad tu pabeigsi savu mērķi? Cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai sasniegtu mērķi? 
Kad viņi izvirzīs mērķi saskaņā ar iepriekš minētajiem kritērijiem, skolēni izmantos vecus žurnālus 
un izgriezīs bildes, lai izveidotu savu vīziju dēli.  

VIZUĀLIE DATI 
Attēli/videoklips 
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SAGATAVOŠANĀS ¾ Skolotājam būs jāsavāc veci žurnāli, lai skolēni veidotu vīziju dēli.  
¾ Vai arī skolotājs var prasīt, lai skolēni atnes paši savus vecos žurnālus. 
¾ Skolotājam būs jāsagatavo prezentācija par SMART mērķu izvirzīšanas rīku. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

Pedagogs vērtēs: 
¾ Skolēnu izpratne par SMART mērķu izvirzīšanas rīku. 
¾ Skolēnu prasme izvirzīt SMART mērķus. 

 

3.8 Monētu vīrs 
 

AKTIVITĀTES 
NOSAUKUMS 

Monētu vīrs 

IZVADES NUMURS IO2 

PARTNERIS SYNTHESIS 

AKTIVITĀTE UN KLASE Finanšu izglītība 
Nodarbības: 8-10 gadi 

ILGUMS 1 h 

MĒRĶI ¾ Uzlabot skolēnu skaitliskās prasmes; 
¾ Veicināt skolēnu informētību par monētu vērtībām. 

MATERIĀLI ¾ Dažādu vērtību monētas; 
¾ Līme; 
¾ A4 lapas. 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 

Skolotājs kopā ar skolēniem pārskatīs monētas un to vērtības. Tad skolotājs katram skolēnam 
sniegs kartonu, līmi un monētas. Skolēni veidos savus “monētu vīrus”, izmantojot tik daudz 
monētu, cik vēlas. Skolotājs skaidros, ka katram “monētu vīram” jābūt galvai, rokām, kājām un 
ķermenim. Skolotājam jāizvairās no jebkādiem citiem noteikumiem vai ierobežojumiem attiecībā 
uz “monētu vīra” formu. Kad skolēni beigs veidot savu “monētu vīru”, viņiem būs jāaprēķina sava 
“monētu vīra” vērtība. Viņiem vajadzētu saskaitīt centus “vīra” rokās, kājās un galvā un pierakstīt 
vērtības uz papīra lapas. 

VIZUĀLIE DATI 
Attēli/videoklips 

 

SAGATAVOŠANĀS ¾ Skolotājam būs jāsavāc dažādu vērtību monētas vai arī viņš varēs lūgt skolēnus paņemt 
monētas no mājām. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

Pedagogs vērtēs: 
¾ Skolēnu zināšanas par monētu vērtību. 
¾ Skolēnu spēja veikt skaitliskās operācijas. 

 

3.9 Spēja uzdot jautājumus 
 

AKTIVITĀTES 
NOSAUKUMS 

Spēja uzdot jautājumus 
 

IZVADES NUMURS IO2 
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PARTNERIS FPP 
AKTIVITĀTE UN 
KLASE 

Izvēlieties objektu un lūdziet klasei uzdot par to pēc iespējas vairāk jaunu jautājumu, uz kuriem 
atbildes viņi nezina. Skolēni veiks pētījumu, lai gūtu atbildes. 

ILGUMS 30-40 minūtes 
MĒRĶI ¾ Pastiprināt apziņu, ka radošo procesu rada spēja uzdot jautājumus; 

¾ Stimulēt skolēnus “pasaules” izpratnē, izmantojot jebkuru priekšmetu, izgudrojumu, idejas; 
¾ Radīt izpratni par centieniem sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes uzlabošanā, radot 

ikdienišķus objektus, izgudrojumus un idejas. 
MATERIĀLI 5 bieži lietojami priekšmeti. Telefons, dators, elektrība u.c.  
MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

Skolotājs uz tāfeles uzrakstīs 5 jautājumus (skolotājam būtu jābūt sākotnējam priekšstatam par 
atbildēm): 
1. Kas izgudroja objektu? 
2. Kāds ir izgudrojuma mērķis? 
3. Kāpēc izgudrojums strādā? 
4. Kā sabiedrība no tā ir guvusi labumu? 
5. Kā izgudrotājs no tā ir guvis labumu? 
Skolotājs objektus prezentēs pa vienam un stimulēs skolēnus domāt jautājumus. Skolotājs izcels tos 
jautājumus, uz kuriem vēl nav atbildes, un ieteiks, cik daudz lietu mums vēl jāatklāj par apkārtējo 
pasauli. Skolotājs katram skolēnam liks izveidot pētījumu par priekšmetu, kuru skolēns izvēlēsies 
kopā ar skolotāju. Pēc tam skolēns uz jautājumiem atbildēs ar katru viņam pieejamo rīku (ieskaitot 
intervijas ar vecākiem un ģimeni). Uzdevumam tiks pievienots gala jautājums: ko esat iemācījies, 
meklējot atbildi uz šiem vienkāršajiem jautājumiem? Šo uzdevuma pēdējo daļu var prezentēt klasē. 

VIZUĀLIE DATI 
Attēli/videoklips 

Studenti savu pētījumu var papildināt ar attēliem. 

SAGATAVOŠANĀS Pirms priekšmetu prezentēšanas klasē atrodiet atbildes uz skolēnu piedāvātajiem jautājumiem. 
Skolotājs pievērsīsies ziņkārības radīšanai un ieinteresētas vides stimulēšanai. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

¾ Cik labā līmenī skolēniem ir izdevies iegūt atbildes? 
¾ Kā uzdevums ir stimulējis zinātkāri un izbrīnu? 

 

3.10 Es varu paļauties uz mani 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Es varu paļauties uz mani 

IZEJAS SKAITLIS IO2 

PARTNERIS Fondazione Patrizio Paoletti 

AKTIVITĀTE UN KLASE Klase:8-10 gadi 
Iniciatīvas uzņemšanās: Bērni sāks mācīties no savām nostiprinātajām prasmēm un īpašībām 
(gan cilvēciskajām, gan mācību). Klase kopīgi izvēlēsies katra skolēna galveno īpašību, kas 
jāapstiprina pašam bērnam. Saņēmuši atgriezenisko saiti par savām kompetencēm/kvalitātēm, 
visi var pievērsties rezultātiem. Piem: "Tā kā man ir šī kompetence, es varu darīt: 1,2,3,4,5 .. 
". Pēc tam viņš/viņa var tos nolasīt vai pastāstīt klasei (visus vai tikai dažus no tiem). 

ILGUMS 1. posms: 30' 
2. posms: 15' 
3. posms: laika gaitā periodiski nostiprināt skolēna nodomus un izpratni gadījumos, kad 
viņš/viņa var uzņemties iniciatīvu. 

MĒRĶI - Atzīt savas prasmes un kompetences; 
- Savu prasmju un kompetenču sasaiste ar konkrētiem uzdevumiem; 
- Iegūt pārliecību par savām spējām, lai uzņemtos iniciatīvu. 
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MATERIĀLI Katram bērnam ir jābūt tikpat daudz lapām, cik viņa klasesbiedriem, un lielai aploksnei, kurā 
jūs ierakstīsiet savu vārdu, lai saņemtu atsauksmes. 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 

1. posms:  
a) Sakārtojiet klasi aplī.  
b) Pēc kārtas katrs skolēns pieceļas, un visi viņa klasesbiedri tiek aicināti uz papīra lapas 
uzrakstīt konkrētā skolēna prasmes un talantus. Tās var būt īpašības mācību priekšmetos, 
sportā, attiecībās vai personības īpašības. 
c) Visas lapas tiek nodotas skolēnam, kurš tās ievieto savā aploksnē. 
d) "Apļa" beigās katrs skolēns var dalīties ar klasi ar vienu no saņemtajām īpašībām, kurā viņš 
saskata sevi un kas viņu dara laimīgu. 
Posma noslēgumā skolotājs uzsvērs, ka labklājības sajūtu rada apziņa, ka mūsu īpašības tiek 
atzītas un ka tas padara mūs stiprus. 
2. posms: 
Katram skolēnam tiks lūgts padomāt par tām prasmēm, kuras citi ir viņā novērtējuši. Pēc tam 
viņš vai viņa uz lapas uzrakstīs situācijas, kurās, pateicoties šīm īpašībām, viņš vai viņa 
spēja/spēs uzņemties iniciatīvu. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 

n/a 

SAGATAVOŠANĀS - Īpaša sagatavošanās nav nepieciešama, vienīgi jāpievērš uzmanība tam, lai visi 
skolēni saņemtu pozitīvu atgriezenisko saiti. 

- Būs svarīgi pārbaudīt, vai no kolēģiem saņemtā atgriezeniskā saite ir konkretizēta un 
pārvērsta rīcības un iniciatīvas iespējās. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

- Vai skolēni bija sajūsmā par klases atsauksmēm? Vai viņi bija pārsteigti?  
- Vai viņi individuāli spēja pārvērst savas prasmes rīcības iespējās? (šim galvenajam 

solim skolotājam būs jāpievērš vislielākā uzmanība). 
 

3.11 Izgudrojumu izpēte 
 

DARBĪBAS NOSAUKUMS Izgudrojumu izpēte 

IZEJAS NUMURS IO2 

PARTNERIS Fondazione Patrizio Paoletti 

AKTIVITĀTE UN KLASE Klase: 8-10 
Klasē īsi iepazīstina ar vairākiem izgudrojumiem, kas ir mainījuši cilvēces vēsturi. Grupā bērni 
varēs izvēlēties sev tīkamāko izgudrojumu un veikt dažādus izpētes pasākumus, lai apmierinātu 
ziņkāri, kas viņiem par to varētu rasties: tie var ietvert jautājumus par cilvēku, kurš šo ideju 
izdomājis, jautājumus par vēsturisko periodu, uz kuru tas attiecas; izgudrojuma darbību un visiem 
tā izmantošanas veidiem. Būtiski būs stimulēt radošus jautājumus, piemēram, ko šis izgudrojums 
ir ļāvis? Kāda būtu pasaule bez šī izgudrojuma? Kādās situācijās mēs dzīvotu? Un kādas idejas 
šis pētījums rada jums? Kādu progresu cilvēce vēl var panākt? 

ILGUMS 15' prezentācija 
Pētniecība (2h klasē vai mājasdarbs) 
45' grupas pētījuma prezentācija klasei 
15' klases komentārs 

MĒRĶI - Zinātkāres veicināšana bērnos 
- Apzināties kontekstu, kas rada ideju. 
- Apzināties, kā ideja var dot ieguldījumu sabiedrībā.  
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MATERIĀLI Ja pētnieciskais darbs tiek veikts klasē, ir svarīgi nodrošināt atsevišķām grupām iespēju sērfot 
internetā un (ja pētījums tiek veikts papīra formātā) izdrukāt attēlus un materiālus.  

MĀCĪŠANĀS 
METODES 

1) Sadalīt klasi 4/5 grupās. 
2) Skolotājs īsi iepazīstina klasi ar 10 izgudrojumiem, kas ir mainījuši vēsturi (piemēri: ritenis, 

velosipēds, drukāts papīrs, ūdensvads, elektrība, telefons, televīzija, internets, zāles, kas ir 
atrisinājušas pandēmijas, var izvēlēties arī tikai tos, kas varētu palīdzēt mums glābt planētu: 
piemēram, siets jūras ūdens filtrēšanai, sūkļi, kas absorbē naftu, ekoloģiskas automašīnas 
utt.).  

3) Katra grupa izvēlas izgudrojumu, kas viņus aizrauj visvairāk, taču izvēle nedrīkst atkārtoties. 
4) Katrai grupai būs jāuzraksta pētniecisks darbs, atbildot uz šādiem jautājumiem: Kā 

izgudrojums darbojas? Kurš cilvēks vai grupa radīja šo ideju? Kurā vēsturiskajā periodā 
izgudrojums tika radīts? Kādas vajadzības bija/ir attiecīgajā vēsturiskajā periodā? Kādi ir bijuši 
vai var būt izgudrojuma izmantošanas veidi? Vai tas ir uzlabojis pasauli? Vai tas to sarežģīja? 
Kāda būtu pasaule bez šī izgudrojuma? Kādās situācijās mēs dzīvotu? Un kādas idejas mums 
sniedz šis pētījums? Kādu progresu cilvēce vēl var panākt? Ko jūs vēlētos redzēt izgudrotu 
šajā jomā? 

5) Katra grupa prezentēs savu darbu klasei. Šajā brīdī skolotājam būtu jānorāda, cik daudz jaunu 
lietu ir atklāts skolēnu veiktās izpētes rezultātā. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 

Skolēni var izmantot attēlus, lai bagātinātu savu pētniecisko darbu mājās. 

SAGATAVOŠANĀS Skolotājs izvēlēsies 10 izgudrojumus, kuros var iesaistīt klasi.  
Sadalot klasi grupās, jāparūpējas, lai katrs varētu dot savu ieguldījumu. 
Skolotājam būs jāapsver, vai uzdevumu var veikt skolā (ja ir līdzekļi un laiks), vai arī to var uzdot 
mājās (ja skolēni var strādāt kopā). 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

- Cik rūpīgs ir izpētes darbs?  
- Vai to papildina padziļināta izpēte? 
- Cik lielā mērā ir veicināta izpratne par radošuma vērtību cilvēcei? 
 

 

3.12 Cik daudz es mācos no kļūdām! 
 

DARBĪBAS NOSAUKUMS Cik daudz es mācos no kļūdām! 

IZEJAS NUMURS IO2 

PARTNERIS Fondazione Patrizio Paoletti 

AKTIVITĀTE UN KLASE Klase: 8-10 
Mācīšanās no kļūdām: Katrs bērns tiek aicināts pievērsties savām kļūdām. Katrs tiek aicināts 
uzdot sev šādus jautājumus par kļūdu: kādā situācijā es pieļauju vai esmu pieļāvis šo kļūdu? Pēc 
tam var uzrakstīt vismaz piecus iemeslus, kādēļ viņš/viņa ir pateicīgs/-a par šo kļūdu. Darbu varētu 
jautri noslēgt ar Snoopija frāzi: "Esmu tik daudz mācījies no savām kļūdām, ka domāju turpināt 
tās pieļaut". 

ILGUMS 30" vienu un to pašu uzdevumu var veikt vairākas reizes laika gaitā, analizējot dažādu disciplīnu 
uzdevumus. 

MĒRĶI - Uz kļūdām raugieties nevis negatīvi, bet gan kā uz soli ceļā uz to, lai kļūtu arvien spējīgāks: 
kļūdas ir lielisks skolotājs! 

- Izveidot apziņu, ka ikviens radošs process paredz progresu, bet ikreiz, kad daru kaut ko jaunu 
un svarīgu, es sastopos ar kļūdām! Tā ir ceļabiedre. "Tikai tas, kurš nedara, nekļūdās". 
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MATERIĀLI Skolotājs izvēlas individuālu uzdevumu, ko klase jau ir veikusi. 
 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 

1) Izvēlieties uzdevumu, kuru skolēni jau ir izpildījuši un kurā ir vismaz viena būtiska kļūda. Ja ir 
grūti izvēlēties piemērotu uzdevumu no jau izpildītajiem, skolotājs var sagatavot īpaši šim 
nolūkam paredzētu uzdevumu.  

2) Skolotājs aicinās skolēnus izvēlēties kļūdas, kuras viņi vēlas izpētīt (skolotājs palīdzēs 
skolēniem izvēlēties tās, kas ir vispiemērotākās šai darbībai). 

3) Ikviens ir aicināts uzdot sev šādus jautājumus par kļūdu: Vai es kaut ko nesapratu? Vai kļūda 
radusies emociju dēļ? (piemēram, kad esmu satraukts eksāmena laikā) Vai kļūda ir radusies 
uzmanības novēršanas dēļ? Kādā situācijā es pieļauju vai esmu pieļāvis šo kļūdu? 

4) Pēc kļūdas veida noteikšanas katrs bērns uzraksta, kas viņam/viņai būs jādara/jāpilda, lai šī 
kļūda vairs neatkārtotos. 

5) Ko es iemācījos no savas kļūdas? To, ka man ir padziļināt zināšanas par šo tēmu? Ka man 
vairāk jāatpūšas? Ka man jābūt koncentrētākam? 

6)  Pēc tam viņi var uzrakstīt vismaz piecus iemeslus, kādēļ viņi ir pateicīgi par šo kļūdu.  
7) Darbu varētu jautri noslēgt ar Snūpija frāzi: "Esmu tik daudz mācījies no savām kļūdām, ka 

domāju turpināt tās pieļaut." 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 

n/a 

SAGATAVOŠANĀS Skolotājam jāizvēlas uzdevumi un pētāmās kļūdas, kas: 
- ir piemēroti šai darbībai; 
- kļūdas, ar kurām bērns var "tikt galā" un pret kurām viņš nav īpaši jūtīgs, un pēc tam palielināt 
viņa tolerances spēju un risināt svarīgākas kļūdas; 
- ir svarīgi, lai skolotājs ļoti stingri uzsvērtu to, cik svarīgi ir atklājumi, ko katrs izdarīs par savām 

kļūdām, atjaunojot pārliecību un spēju izjūtu; 
- Lai palīdzētu nostiprināt izpratni, skolotājs bieži vien var turpināt vingrinājumā radīto 

"iedziļināšanās" procesu, kad kļūdas parādās nākotnē. 

SKOLOTĀJU 
SAGATAVOŠANA 

- Vai skolēni identificēja savas kļūdas cēloni un kontekstu? (ja skolēni vēl nav sapratuši, 
atkārtojiet uzdevumu ar citiem darba materiāliem). 

- Vai skolēnam ir izdevies proaktīvi attiekties pret kļūdu? 
- Svarīgs faktors ir novērtējums laika gaitā (vai kļūda ir samazinājusies?). 

 

3.13 Maza pasaule, liela pasaule 
 

DARBĪBAS NOSAUKUMS Maza pasaule, liela pasaule 

IZEJAS NUMURS IO2 

PARTNERIS Fondazione Patrizio Paoletti 

AKTIVITĀTE & KLASE Zinātkāre 
Klase: 8-10 

ILGUMS 15' prezentācija 
30' darbs grupās 
15' klases komentārs 
Mājasdarbi  

MĒRĶI ¾ Ar interesi pievērsties aktuālajiem notikumiem. 
¾ Iniciēt bērniem svarīgo procesu – uzdot kritiskus jautājumus par notikumiem. 
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MATERIĀLI ¾ Vietējie laikraksti; 
¾ Starptautiskās preses relīzes; 
¾ 4-5 fotokopijas no katras izvēlētās avīzes pirmās lapas (atkarībā no tā, cik grupās klase 

tiks sadalīta). 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 

1) Skolotājs iepazīstina klasi ar trīs laikrakstu pirmajām lapām. Visi trīs laikrakstu virsraksti tiek 
izlasīti kopā. Kopā ar visu klasi komentējiet, kā tēmas uz pirmajām lappusēm atšķiras viena 
no otras. 

2) Pēc tam skolotāja nolasa detaļas par darbu, ko viņa ir izvēlējusies katrai avīzei. 
3) Pēc tam klase sadalīsies 4-5 grupās. 
4) Katra grupa mēģinās atbildēt (īsi, pa vienai vai divām rindiņām katram jautājumam) uz 6 

jautājumiem par katru rakstu: Kas? Kad? Kur? Kā? Kāpēc? 
5) Kopīgi komentēt: atsevišķām grupām tiks uzdoti jautājumi: Kas bija visvieglāk un kas bija 

visgrūtāk? Ko jūs atklājāt, ko jūs zinājāt? Ko jūs atklājāt, ko nezinājāt? 
6) Tiks dots mājasdarbs (skolotājs var izlemt, vai šo pētījumu dot individuāli vai grupās atkarībā 

no apstākļiem): Skolotājs var izvēlēties, vai skolotājs var veikt šo pašu aptauju, paplašinot 
atbilžu kvalitāti un dziļumu (vismaz 5 rindas katrai atbildei). Skolēni izstrādās pētniecisko 
darbu, kas saistīts ar izvēlētā raksta izgriezumu, un, ja vēlēsies, varēs ievietot papildu 
elementus (attēlus, vairāk informācijas par to pašu tēmu utt.). 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 

Skolēni var izmantot attēlus, lai bagātinātu savu pētniecisko darbu mājās. 
 

SAGATAVOŠANĀS Skolotājs aplūko trīs laikrakstu pirmās lapaspuses un izvēlas ziņu, kas ir piemērota veicamajam 
darbam (diezgan īsi raksti, kuros iespējams atbildēt uz 6 jautājumiem. Svarīgi, lai vietējā laikrakstā 
izvēlētās ziņas būtu par vietējo teritoriju, bet valsts laikrakstā – par pasauli vai kontinentu). 
Skolotājs uzsvērs, cik svarīgi ir sekot līdzi arvien plašāk un neaprobežoties tikai ar to, kas ir mums 
apkārt, lai labāk izprastu pasauli, cilvēkus un notikumus. Patiesībā ir ļoti iespējams, ka, jo lielāks 
mērogs (ar starptautisku žurnālu), jo sarežģītāks būs darbs un jo mazāk skolēniem būs rīku, lai 
atbildētu uz jautājumiem. Tā nebūt nav problēma, bet drīzāk iespēja aizdomāties par to, cik daudz 
mēs vēl varam atklāt un cik aizraujoši ir interesēties par to, kas ir "lielāks" un nav uzreiz uztverams. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

¾ Vai darbs klasē ir palīdzējis skolēniem apzināties "interešu mēroga" jēdzienu (mazi 
notikumi ap jums un lieli notikumi pasaulē)? 

¾ Vai grupas darbs bija līdzdalības darbs? 
¾ Vai mājasdarbs bija precīzs? 

 

3.14 Veiksmīgi produkti 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Veiksmīgi produkti 

IZEJAS NUMURS IO2 

PARTNERIS  

AKTIVITĀTE UN KLASE Mērķa grupa/prasmju kategorija – “Kā noteikt mērķi, uzņemties iniciatīvu, strādāt grupās un 
sazināties.” Bērni sadalās grupās, izvēlas objektu, kas viņus interesē, izvēlas saukli, lai to 
popularizētu, nosaka, kas un kāpēc par to var interesēties. 
Pieejamie materiāli. 
Skolotāja darbība: skolotājs pārrunā darbu ar visu klasi. Skolotājs uzdod bērniem stimulējošus 
jautājumus. 

ILGUMS 1. posms: 30' 
2. posms: 30' 
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MĒRĶI ¾ Izskaidrojiet koncepciju, ka, lai kaut kas darbotos, par to ir labi jāinformē. 
¾ Noteikt galvenos jautājumus produkta panākumu nodrošināšanai, izmantojot pareizos 

jautājumus (mērķis, izplatība, kritiskums). 

MATERIĀLI 10-15 Attēli ar komerciāliem priekšmetiem ar dažādiem nosaukumiem un ļoti daudzveidīgi 
(kurpe, dārglietas, traktors, mūzikas instruments, krāsu komplekts, mazu bērnu apģērbs, kaķu 
barība utt.). 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 

1. posms 
¾ Skolotājs iepazīstina ar priekšmetiem pa vienam, sakot tikai to nosaukumus; 
¾ Klase sadalās nelielās grupās; katra grupa izvēlas objektu no piedāvātajiem 

(iespējams, ka vienu un to pašu objektu izvēlas vairākas grupas); 
¾ Klase izvēlas saukli, lai pārdotu objektu; 
¾ Katra grupa iepazīstina klasi ar savu produktu un saukli. 

 
2. posms 
Skolotājs uzdod šādus jautājumus, pamatojoties uz grupas darbu: 

¾ Kāpēc izvēlējāties šo produktu?  
¾ Kāpēc izvēlējāties šo saukli? 
¾ Kāpēc cilvēkiem tas varētu patikt?  
¾ Kam tas īpaši patiktu? 
¾ Cik tas varētu izmaksāt? Kas to varētu iegādāties? 
¾ Kur jums būtu jāreklamē šis produkts, lai jūsu mērķa grupa to redzētu? (svarīgi ir 

mudināt bērnus uzdot daudz jautājumu par šo procesu, kā arī apzināt visas grūtības, 
ar kurām viņi varētu saskarties). 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 

Darba noslēgumā, ja līdzekļi un apstākļi to atļauj, būs iespējams parādīt skolēniem veiksmīga 
produkta reklāmu. 

SAGATAVOŠANĀS - Objektu lapu sagatavošana; 
- Jautājumu sagatavošana; 
- Veiksmīgas reklāmas izvēle (ja iespējams, parādiet to klasē, ja tas nav iespējams, bērniem 

var lūgt uzskaitīt reklāmas, ko viņi redz televīzijā, internetā vai uz ielas). 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

- Vai jautājumi rosināja klases zinātkāri? 

 

3.15 Kāds cilvēks es vēlos būt? Kā es varu sevi apmācīt? 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Kāds cilvēks es vēlos būt? Kā es varu sevi apmācīt? 

IZEJAS NUMURS IO2 

PARTNERIS Fondazione Patrizio Paoletti 

AKTIVITĀTE UN KLASE Klase: 8 - 10 
Kā definēt mērķi: sākot ar svarīgākajiem centieniem, mācoties ieklausīties savās vēlmēs un 
apliecinot savus talantus. Individuāli vingrinājumi: piemēri: Kāds cilvēks jūs vēlaties būt, kad 
izaugsiet? Kādas īpašības jums jau piemīt? Tagad nosaki, kā šīs īpašības padarīt vēl 
spēcīgākas dažādās dzīves jomās (klasē, mājās, sportā, ar draugiem). Vismaz vienā jomā 
detalizēti aprakstiet, ko jūs varētu darīt, kad šī īpašība būs vēl vairāk attīstīta. Pēc tam mēģiniet 
šo rezultātu iezīmēt laika grafikā. Skolotāja atbalsts būs ļoti svarīgs gan prasmju 
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nostiprināšanā, gan mērķu noteikšanā atbilstošā laika posmā. Ja bērns vēlas, viņš var dalīties 
savos mērķos ar klasi. 

ILGUMS 1h 

MĒRĶI ¾ Apzināt savus dziļākos centienus. 
¾ Savu talantu attīstīšana. 
¾ Koncentrēties uz darbībām, kurās tiek izmantotas prasmes un vēlmes. 

Ņemot vērā bērnu vecumu un aktivitātes mērķi, ir svarīgi, lai darbs nebūtu tieši orientēts, 
piemēram, uz profesionālo noietu, bet paliktu vairāk atvērts uz starpnozaru prasmēm: par kādu 
cilvēku es vēlos kļūt? Kādi talanti man piemīt? 

MATERIĀLI n/a 

MĀCĪŠANĀS 
METODE 

Individuālais darbs. Uzdod izstrādāt šo tēmu/aptauju: Kāds cilvēks es vēlos būt? Kā es varu 
sevi apmācīt? 
1) Skolēniem tiek lūgts raksturot cilvēciskās īpašības, kas viņiem ir vissvarīgākās.  
2) Kā es varu izpaust šīs īpašības jau šodien savā ģimenē? Ar draugiem un skolā? 
3) Kā es varu trenēt sevi šajos kontekstos, lai būtu vēl spējīgāks šajās īpašībās? Miniet 
piemērus. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 

n/a 

SAGATAVOŠANĀS Nav būtiski, lai bērns strādātu viens pats (bez palīdzības). Skolotājam jāpievērš uzmanība tam, 
lai palīdzētu bērniem izveidot saikni starp to, ko viņi vēlas, un to, ko viņi var izdarīt. Būs svarīgi, 
lai piemēri nāktu no viņiem pašiem.  

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

¾ Vai svarīgākās cilvēka īpašības bija viegli identificējamas? 
¾ Vai bērniem ir skaidrs, kā tie var izpausties? 
¾ Vai bērniem ir skaidrs, ko darīt, lai viņus stiprinātu? 

 

3.16 Darbības un sekas 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Darbības un sekas 
 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS FUTURE FOCUSS 
AKTIVITĀTE UN KLASE Mācīšanās no kļūdām 

Klases: 8-10 gadi 
ILGUMS 30 minūtes 
MĒRĶI Galvenais: Mācīšanās no kļūdām; 

Citi: Komandas darbs un komunikācija; radošums. Nodarbības mērķis ir stimulēt bērnus izteikt to, 
ko viņi iemācījušies no savām kļūdām. 

MATERIĀLI • Dokumenti; 
• Zīmuļi. 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

a) Skolotāji rāda skolēniem videoklipu un attēlus un mudina skolēnus izteikt savu viedokli 
par vizuālo materiālu. 

b) Skolēniem tiek lūgts padomāt un pierakstīt vienkāršus vārdus, kas ir saistīti ar bērnu 
pieļauto kļūdu. 

c) Viņi tiek aicināti dalīties ar grupu par to, kā viņi mācījušies no savas kļūdas. 
d) Skolēni var izmantot dažādas metodes, lai izstāstītu savus stāstus, tostarp zīmēt 

attēlus, dziedāt, lasīt utt.  
e) Pārējie skolēni tiek aicināti dalīties savā pieredzē un diskutēt. 
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VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 
 

NOSKATIES:  
https://www.youtube.com/watch?v=MQx39z99_Js 

 

 
 

SAGATAVOŠANĀS • Sagatavot aktivitātes veikšanai nepieciešamos materiālus; 
• Atrast informatīvu materiālu par to, kā tikt galā ar kļūdām. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

• Kā šī aktivitāte ir palīdzējusi skolēniem pieņemt, ka kļūdas ir raksturīgas visiem? 
• Vai šī aktivitāte ir palīdzējusi skolēniem atvērties un atzīt savas kļūdas? 
• Kā šī aktivitāte ir palīdzējusi skolēniem atrast alternatīvu darbībām, kas noved pie 

kļūdām? 
• Kā šī darbība ir palīdzējusi skolēniem mācīties no likuma? 
• Kā šī aktivitāte ir palīdzējusi skolēniem apzināties kļūdu sekas un mācīties no tām? 

 

3.17 Biomīmikrijas 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Biomīmikrijas 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS FUTURE FOCUSS 
AKTIVITĀTE & KLASE Zinātkāre 

Klases: 8-10 gadi 
ILGUMS 30 minūtes 
MĒRĶI Galvenais: Ziņkārība 

Citi: Radošums 
MATERIĀLI • Karšu komplekts - dzīvnieku komplekts 

• Karšu komplekts - priekšmetu komplekts 
• Zīmēšanas darbi 
• Zīmuļi 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

Skolotājs sniedz īsu skaidrojumu par biomīmikrijas tēmu un demonstrē skolēniem 
attēlus/videoklipu, lai izskaidrotu šo tēmu. Skolēniem tiek izdalītas vairākas kartītes ar dzīvnieku 
attēliem. Tie ietver, piemēram, suni, kaķi, putnus, kukaiņus utt. Skolēniem tiek iedota vēl viena kāršu 
paciņa ar priekšmetu attēliem, piemēram, lidmašīnas u.c. Mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 
biomīmikrijas tēmu. Skolēniem ir jāsavieno attēli no katra iepakojuma. Piemēram, putns tiek 
saskaņots ar lidmašīnu, lai parādītu, ka racionalizācija tika iedvesmota no putna dabiskajām 
spējām. Skolēnam, kurš izveidojis sakritību, tiek lūgts norādīt iemeslu, kāpēc viņš uzskata, ka abi 
attēli viens otram atbilst. Arī citi skolēni var izteikt savu viedokli. Tas palīdzēs skolēniem pilnveidot 
savu zinātkāres prasmi par dabas potenciālu ap mums. Šo aktivitāti var pārcelt augstākā līmenī, 
kad skolēniem var likt ieteikt, kā dabu var izmantot, lai palīdzētu ikdienas situācijās, izņemot kartītēs 
jau esošos piemērus. Šajā gadījumā skolēni var izveidot savu kartiņu pāri, lai attēlotu savu ideju. 
Šo jauno kartīšu komplektu var izmantot kā atbilstības spēli, un skolēns, kurš ierosinājis ideju, var 
paskaidrot saikni, kā šo dabas elementu var izmantot ikdienas vajadzībām. Šī aktivitātes daļa 
papildus zinātkāres stiprināšanai palīdzēs arī uzlabot radošuma prasmi.   
Darbības posmi: 
Šajā posmā skolēni aplūko attēlus/videoierakstus un klausās skolotāja sniegto skaidrojumu. 
DEFINĒT: Šajā posmā skolēni apkopos visu iegūto informāciju un spēs saprast vairāk.   
IDEJA: Skolēni domā par pieredzi un izmantoto informāciju, lai mēģinātu savienot attēlus savā 
starpā. 
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PARAUGS: Skolēni tiek aicināti stāstīt par pieredzi, uzdot jautājumus un mēģināt izdomāt vēl citus 
piemērus.  
TESTS: Šajā pēdējā posmā skolēni varēs atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar šo uzdevumu. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 
  

 
SKATĪT: https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA  

SAGATAVOŠANĀS 1. Lai sagatavotu kāršu paciņas aktivitātei; 
2. Lai atrastu videoklipus/attēlus, kas saistīti ar attiecīgo darbību. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

• Vai skolēni var izveidot atbilstošus attēlu pārus? 
• Vai skolēni var pastāstīt par saikni starp abiem attēliem? 
• Vai bērni var nākt klajā ar vēl citām idejām papildus tām, kas attēlotas kartītēs. 

 

3.18 Grupas idejas 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Grupas idejas 
 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS FUTURE FOCUSS 
AKTIVITĀTE UN 
KLASE 

Klases: 8-10 gadi 

ILGUMS 30 minūtes 
MĒRĶI Galvenais: Komandas darbs un komunikācija; 

Citi: Mācīšanās no kļūdām; Iniciatīvas uzņemšanās; Kā definēt mērķi. 
MATERIĀLI • Attēli un videoklipi, kas saistīti ar darbību. 
MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

a) Skolotājs rosina uzsākt diskusiju, rādot ar to saistītus attēlus/videoklipus. 
b) Skolotājs lūdz skolēnus pastāstīt stāstus par to, kā viņi uzsākuši komunikāciju un veicinājuši 

komandas darbu. 
c) Šos stāstus var iedalīt kategorijās, piemēram.  

i. saziņa skolā  
ii. saziņa mājās  
iii. saziņa, lai mazinātu konfliktus. 

d) Skolēni tiek sadalīti mazākās grupās vai komandās atbilstoši viņu vēlamajai kategorijai. 
e) Skolēni katrā komandā uzsāk diskusiju un dalās ar idejām par savas kategorijas tēmu. 
f) Katrai komandai tiek atvēlēts laiks, lai izstāstītu savus stāstus. 
g) Citas komandas sniedz komentārus un iejaucas. 

Pēc tam sekos nedēļa, kuras laikā klasē notiks aktivitātes par komunikācijas tēmu, un par labu 
iniciatīvu skolēni tiks apbalvoti ar zvaigznītēm uz tāfeles. 
Instrukcija skolotājam: Komandām "prāta vētras"/apmaiņas laikā jāvienojas par to, ar kuru konkrētu 
aspektu tās sāks komunikāciju savā grupā. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 
 

SKATĪT: https://www.youtube.com/watch?v=ALtsSru4jzE  
 
 
 
 
 
 
 

SKOLOTĀJU Parādīt klasei attēlus un videoklipus un rosināt prāta vētras un diskusiju uzsākšanu klasē. 



2020-1-LV01-KA201-077505 
UZŅĒMĒJDARBĪBA - attīstība 
par mūsu bērnos ielikto uzņēmējdarbības prātu 
 
 

29 
 

SAGATAVOŠANA 
SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

• Cik lielā mērā šī aktivitāte ir veicinājusi komunikāciju klasē? 
• Vai skolēni ir sazinājušies ar skolotāju? 
• Vai ir uzlabojusies komunikācija starp skolēniem? 
• Vai ideju kategorizācija veicināja komandu izveidi? 
• Vai skolēni ar līdzīgām idejām strādāja kopā kā komanda? 
• Vai līdzīgu ideju apmaiņa ir palīdzējusi skolēniem labāk sazināties ar citiem klases 

biedriem?  
 

3.19 Rotaslietas no dabas 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Rotaslietas no dabas 
 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS FUTURE FOCUSS 
AKTIVITĀTE UN 
KLASE 

Radošums 
Klases: 8-10 gadi 

ILGUMS 30 minūtes 
MĒRĶI Galvenais: Radošums 

Citi: Komandas darbs un komunikācija; zinātkāre. 
MATERIĀLI • Māls 

• Klipi 
• Keramikas darbarīki 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

Darbība uz vietas 
Klase dodas uz tuvāko lauku/mežu 
Skolēniem: 

a) Novērot apkārtējo vidi; 
b) Vāc zariņus, lapas, akmentiņus. 

Uz klasi balstīta darbība 
a) Skolēniem tiek iedoti māla un podniecības rīki. 
b) Skolotājs rāda attēlus, lai iedvesmotu skolēnus radošām idejām. 
c) Skolēni kā grupa nāk klajā ar idejām par to, ko viņi varētu radīt. 
d) Skolēni veido rotaslietas no māla, izmantojot savāktos priekšmetus kā iedvesmu sava 

izstrādājuma radīšanai. 
e) Keramikas skolotājs palīdzēs skolēniem integrēt viņu idejas, lai izveidotu iecerēto dizainu.  
f) Aksesuārus, piemēram, klipus, nodrošina skolotājs.  

Šīs aktivitātes mērķis ir rosināt bērnus vērot un radīt, iedvesmojoties no apkārt esošajām lietām. 
VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SKATĪT: https://www.youtube.com/watch?v=hDNN_JxMfFA  
SAGATAVOŠANĀS 1. Pirms sesijas jāsagatavo nepieciešamos materiālus; 

2. Saņemt no vecākiem piekrišanas veidlapu, lai dotos ekskursijā; 
3. Atkārtojiet drošības un drošuma noteikumus par atrašanos ārpus skolas. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

• Ko skolēni ir iemācījušies, vērojot apkārtējo vidi? 
• Cik radoši skolēni ir veidojuši dabas iedvesmotas lietas? 
• Cik lielā mērā šī aktivitāte ir uzlabojusi bērnu radošās prasmes? 
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3.20 Kā es izskatos citu acīs? 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Kā es izskatos citu acīs? 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS Fonds "Vērtības, tikumi, godīgums" 
AKTIVITĀTE UN KLASE Radošums 

Klases: 8-10 gadi 
ILGUMS No stundas līdz pusotrai stundai 
MĒRĶI Galvenais: Lai rosinātu zinātkāri; 

Citi: Lai stimulētu radošumu; pārdomāt saistību starp to, kā cilvēks tiek uztverts, un to, kā viņu 
uztver citi; lai pārvarētu iespējamās bailes no pieņemšanas aizraujošā aktivitātē. 

MATERIĀLI Uzlīmes (pa vienai katram dalībniekam); 
A4 formāta papīra lapas (pa vienai katram dalībniekam); 
Daudzkrāsaini marķieri (pietiek visiem dalībniekiem); 
Krēsli (pēc izvēles); 
Lente “Scotch”. 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

Tas ir runāšanas un zīmēšanas vingrinājums. 
1. daļa 
Skolotājs saka dažus ievadvārdus par to, cik svarīgi ir labi izskatīties. Viņš/viņa var norādīt, ka 
agrāk mākslinieki gleznoja prinču un princesu portretus, un šos portretus izmantoja, lai uzburtu 
laulības starp karaļnamiem. Skolotājs jautā bērniem, kā, viņuprāt, viņi izskatās citu acīs. Katram 
dalībniekam tiek dots vārds, lai aprakstītu, kā, viņaprāt, viņu/viņu redz citi. Kādas konkrētas 
iezīmes vai detaļas, viņuprāt, citi varētu notvert? Vai viņi uztraucas par to, ko citi pamanīs vai 
nepamanīs? Un vai viņiem ir interesanti saprast, kā citi bērni viņus uztver? Šai aktivitātes daļai ir 
jābūt nopietnai, kā pretstats jautrajai daļai, kas sekos. Skolotājam vajadzētu mudināt bērnus 
izpausties, īpaši neuztraucoties par apkārtējo reakciju, vienlaikus radot veidus, kā mudināt 
piedalīties arī kautrīgos bērnus.  
 
2. daļa 
Skolotājs aicina bērnus izveidot divus apļus – iekšējo un ārējo. Abos apļos jābūt vienādam 
dalībnieku skaitam. Ja to skaits nav vienāds, skolotājs (vai viņa/viņas palīgs) nostājas vienā no 
abiem apļiem, lai izlīdzinātu skaitu, un no turienes dod norādījumus. Ir divi veidi, kā veidot apļus 
– stāvot vai sēžot. Mazākam dalībnieku skaitam ieteicams, lai dalībnieki stāvētu kājās, lielākam 
– lai sēdētu. Otrajā gadījumā ir nepieciešams vairāk vietas, lai ietilpinātu divus krēslu apļus. 
Jebkurā no iepriekš minētajām situācijām skolotājs pārliecinās, ka katra dalībnieka priekšā stāv 
cits dalībnieks. Tad skolotājs sniedz sīkāku informāciju un izskaidro darbības noteikumus. 
Bērniem, kas atrodas iekšējā aplī, ir jābūt modeļiem, bet bērni, kas atrodas ārējā aplī, darbojas 
kā gleznotāji. Katram "modelim" tiek iedota tāfelīte ar piestiprinātu A4 papīra lapu. Katrs 
"gleznotājs"/"mākslinieks" saņem dažādas krāsas marķieri. Aktivitātes mērķis ir, lai mākslinieki 
kopīgi zīmētu katra modeļa portretus. Pēc skolotāja dotas norādes katrs gleznotājs/mākslinieks 
20-30 sekundes vispirms skatās uz cilvēku, kas atrodas viņa priekšā, un pēc tam uzzīmē tikai 
modeļa portreta skici. Ideja ir tāda, lai zīmētājs neveido visu portretu, bet tikai daļu no tā, atstājot 
vietu otram gleznotājam, lai viņš varētu attīstīt un pabeigt portretu. Pēc pirmās mijiedarbības 
modeļi paliek savās vietās, bet katrs gleznotājs atkāpjas malā un pāriet nākamā modeļa priekšā, 
veidojot nākamo skici jaunā modeļa portretā. Šādā veidā gleznotāji pārvietojas, iezīmējot vairāk 
elementu katra modeļa portretā, līdz nonāk sākotnējā pozīcijā. Procesa beigās katrs modelis 
saņem portretu, kas veidots visu gleznotāju rokām. Procesa laikā modeļiem nav jāskatās, kā 
veidojas viņu portrets. Tas tiek darīts, lai pastiprinātu viņu zinātkāri un galarezultāts viņiem būtu 
pārsteigums. Kad cikls ir pabeigts, skolotājs dod bērniem nedaudz laika, lai apskatītu portretus. 
Process tiek atkārtots, mainoties lomām – "modeļi" kļūst par gleznotājiem un otrādi. 
 
3. daļa (pēc izvēles) 
Klase vai bērnu grupa var izveidot izstādi, kurā tiek eksponēti procesa laikā tapušie 
mākslinieciskie darbi. Viņi var vienkārši izkārtot portretus vienu blakus otram, pielīmējot tos ar 
papīra līmlenti uz garas sienas. Skolotājam jādod 10-15 minūtes, lai bērni mierīgi apskatītu gan 
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savus, gan citu procesa dalībnieku portretus. Pēc tam skolotājs aicina bērnus apsēsties lielā aplī, 
lai pārrunātu notikušo. Ja pārrunas notiek citā telpā, bērniem jāļauj nofotografēties. Jebkurā 
gadījumā apspriešanas laikā viņiem jāuztur vizuāls kontakts ar portretiem. 
 
4. daļa 
Pēc aktivitātes skolotājs veic atskaiti par paveikto. Tas var notikt lielā aplī. Jautājums var būt šāds: 

- Kā jūs jutāties vingrinājuma laikā? 
- Vai jūs labāk jutāties mākslinieka vai modeļa lomā? Kāpēc? 
- Vai jums patīk jūsu portrets? 
- Vai portrets jūs ar kaut ko pārsteidza? 
- Kādas ir jūsu raksturīgās iezīmes (ko jūs zināt), kas attēlotas portretā? 
- Vai portretā ir detaļas, par kurām jūs nenojautājāt, ka jūsu klasesbiedri tās varētu 

iemūžināt? 
- Ko mākslinieki attēloja, ko jūs nezināt par sevi? 
- Vai jūsu portretā ir jūsu apģērba elementi? 
- Kā jūs ģērbtos vai ar ko papildinātu savu tēlu, ja dotos uz biznesa tikšanos? 
- Vai un kam jūs rādītu savu portretu? Kāda, jūsuprāt, būtu reakcija? 

  
VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 
 

Aktivitātes versija, kas notika jauktās mobilitātes laikā jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem 
Velingradā, Bulgārijā (2019. gada jūnijā). 

 
Aktivitātes versija skolotāju apmācības laikā Nesebarā, Bulgārijā (2018. gada marts). 

 
Jauniešu apmaiņas "Out of the box", kas notika Samokovā, Bulgārijā, 2019. gada augustā, laikā 
veiktās aktivitātes rezultāti. 

 
Avots: VVIF īstenoto projektu foto arhīvs 

SAGATAVOŠANĀS Šī aktivitāte ir patiešām jautra. Skolotājs vienmēr var paļauties, ka šis vingrinājums radīs labu 
atmosfēru klasē. Tajā pašā laikā no uzdevuma ir labi izvilkt visus nozīmīgos ieguvumus gan 
bērniem, gan tematiskajai jomai – mūsu gadījumā uzņēmējdarbības prasmēm. Skolotājam jābūt 
arī labi sagatavotam vingrinājuma loģistikas jautājumiem. Ir nepieciešama telpa, jo īpaši, ja 
uzdevums tiek veikts uz krēsliem. Krēsli ir labi, ņemot vērā, ka visiem "māksliniekiem" ir 
jāpārvietojas uz nākamo "modeli", lai sāktu nākamo gleznošanas posmu (t.i., nebūs neviena 
krēsla, kas nebūtu aizņemts). Tādējādi skolotājam būs vieglāk kontrolēt procesu. Ja vingrinājums 
tiek veikts stāvus, vienmēr pastāv risks, ka kāds no māksliniekiem būs lēnāks un kādā(-ās) apļa 
daļā(-ās) var izveidoties sastrēgums, t.i., divi vai trīs mākslinieki gaidīs savu kārtu pie konkrēta 
modeļa, bet citi modeļi paliks bez mākslinieka priekšā. Skolotājam ir arī jādod norādījumi skaļi 
(iespējams, izmantojot mikrofonu, lai visi varētu dzirdēt) un jānodrošina, ka bērni ārējā aplī 
pārvietojas vienmērīgi un sinhroni. 
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SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

Skolotājs var novērtēt darbību vairākos līmeņos: 
¾ Emocionālā reakcija un jautrība aktivitātes laikā. 
¾ Skolēnu pārdomu par portretiem dziļums un kvalitāte. 
¾ Bērnu spējas novērtēt, kā viņi izskatās citu acīs, attīstības pakāpe. 
¾ Gatavība mainīt izskatu, lai sasniegtu rezultātus (sociālā un/vai uzņēmējdarbības 

kontekstā). 
 

3.21 Vai šo produktu pārdos vai nē? 
 

 
DARBĪBAS NOSAUKUMS 

Vai šo produktu pārdos vai nē? 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS Fonds "Vērtības, tikumi, godīgums" 
AKTIVITĀTE UN KLASE CURIOSITY 

Klases: 8-10 gadi 
ILGUMS Vienreiz vienu stundu vai atkārtoti 10-20 minūtes. 
MĒRĶI Galvenais: Lai rosinātu zinātkāri. 

Citi:  
• Uzlabot vērīgumu un kritisko domāšanu; 
• Palīdzēt attīstīt komunikācijas un argumentācijas prasmes; 
• Uzlabot domāšanas, analītiskās un mārketinga prasmes; 
• Lai palīdzētu izprast procesu; 
• Attīstīt spējas, lai novērstu neveiksmes nākotnē un plānotu panākumus nākotnē. 

MATERIĀLI Jauni produkti/pakalpojumi tirgū, kas kļūs par uzmanības objektu; 
Dators ar interneta pieslēgumu un gaismu projektoru. 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

Šī aktivitāte balstās uz diskusijas izraisīšanu starp dalībniekiem par attiecīgā produkta vai 
pakalpojuma likteni. Skolotājs (vai skolēni) atrod reālus, ikdienā sastopamus inovāciju piemērus 
no pasaules vai vietējiem avotiem un īsumā iepazīstina ar tiem klasi. Tie var ietvert arī tirgū 
izstrādātu jaunu produktu piemērus. Dažas no labākajām diskusijām izriet no "sliktajiem 
piemēriem", t.i., patēriņa produktiem, par kuriem skolēns vai skolotājs uzskata, ka tie var nebūt 
veiksmīgi. Pēc iepazīšanās ar preci skolēns/skolotājs pasniedz preci pa klasi, un procesa 
dalībnieki paskaidro, kāpēc, viņuprāt, tā gūs panākumus vai neveiksmi. Preces var iegādāties 
veikalā vai arī skolēni var atnest jaunākās ziņas par dažādiem produktiem. Priekšmeti var būt 
vienkāršas preces, piemēram, skolas mugursoma vai sarežģītas ierīces, piemēram, viedtālruņi. 
Vai arī skolotājs/skolēns(-i) var sagatavot prezentāciju par kādu preci/pakalpojumu internetā vai 
parādīt katalogu, reklāmu vai citu informatīvu materiālu par kādu pārdodamu preci. Vēlams, lai 
pētāmais priekšmets būtu taustāms, lai tas varētu iziet caur ikviena rokām un katrs dalībnieks 
izteiktu savu viedokli un izdarītu prognozi. Procesa beigās var veikt sava veida balsošanu, lai 
ilustrētu dalībnieku viedokļus. Ja klasē tiek izskatīti vairāki temati, tos var sadalīt divās kaudzēs 
– veiksmīgajos un neveiksmīgajos, atkarībā no izteiktajiem viedokļiem un secinājumiem. Šo 
procesu var atkārtot vairākas reizes ar jauniem produktiem, ja vien ir interese un bērni gūst 
mārketinga ekspertu uzticību. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 
 

Līdzīgs process 55. "Prtko Karavelova" skolā Sofijā, Bulgārijā (2019. gada aprīlī). 

 
Avots: VVIF īstenoto projektu foto arhīvs 
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SAGATAVOŠANĀS Skolotājam vispirms ir jāizlemj, vai darbība tiks veikta vienreiz vai atkārtoti. Katram variantam ir 
savas stiprās un vājās puses. Vienreizēja procesa īstenošana ļauj paredzētajā laikā izskatīt 
daudzus produktus un pakalpojumus. Šajā gadījumā skolotājam ir jānodrošina priekšmeti 
izskatīšanai. Skolotājs var iegādāties dažus no tiem, kā arī var dot skolēniem uzdevumu atnest 
līdzīgus produktus no mājām vai sameklēt internetā jaunu vai inovatīvu pakalpojumu, ko 
prezentēt klasei. Ieteicams izvēlēties dažādas preces, lai bērni pierastu analizēt dažādus 
priekšmetus neatkarīgi no to formas un sastāva. Atkārtota procesa īstenošana mazākos laika 
intervālos dod bērniem iespēju pierast pie šīs darbības un gaidīt to. Šajā gadījumā skolotājam 
jāapsver, cik daudz laika viņš/viņa vēlas veltīt šai aktivitātei un cik reizes (un kurās klasēs) to 
atkārtot. Skolotājs var dot individuālus un/vai grupu uzdevumus konkrētiem bērniem, lai 
sagatavotu nākamo "Pārdodams vai ne?" uzdevumu, līdz visi klases skolēni iziet savu kārtu. 
Protams, skolotājam jābūt gatavam rezerves variantam, ja bērni nav atnesuši procesam 
nepieciešamos materiālus. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

Svarīgākais šajā aktivitātē ir ikviena cilvēka līdzdalība. Priekšmetam(-iem) ir jāiet cauri visu 
rokām. Katram dalībniekam ir jāveic novērošana, argumentācija un pamatojums par to, vai 
produkts/pakalpojums būs veiksmīgs vai nē. Jo vairāk argumentu (pat pretrunīgu), jo labāk. Lai 
provocētu šāda veida atbildes, skolotājs var izmantot šādus jautājumus: 

¾ Ko jūs redzat? 
¾ Kāds ir šī priekšmeta/ierīces mērķis? 
¾ Vai jūs personīgi to iegādātos un kāpēc? 
¾ Cik dienas jūs strādātu, lai iegādātos šo preci? 
¾ Kā šis produkts/pakalpojums ir noderīgs? 
¾ Kāpēc, jūsuprāt, cilvēki nepieprasīs šo produktu/pakalpojumu? 
¾ Kas šajā produktā ir būtiski jauns? 
¾ Ar ko tas atšķiras no citām? 
¾ Kas tam trūkst, lai jūs piesaistītu? 
¾ Ko jūs tajā vēl vēlētos uzlabot? 
¾ Kā jūs pārliecinātu vecākus to iegādāties jums? 

- Atkarībā no diskusiju intensitātes un iesniegto argumentu daudzuma un kvalitātes skolotājs var 
spriest par aktivitātes panākumiem. Visbeidzot skolotājs var uzdāvināt nelielu dāvanu 
skolēnam, kurš sniedzis oriģinālāko atbildi.  

 

3.22 Burvju nūjiņa 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Burvju nūjiņa 
 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS Fonds "Vērtības, tikumi, godīgums" 
AKTIVITĀTE UN 
KLASE 

MĀCĪŠANĀS CAUR KĻŪDĀM 
Klases: 8-10 gadi 

ILGUMS No 90 minūtēm līdz vienai dienai (atkarībā no vides) 
MĒRĶI Galvenais: Palīdzēt skolēniem atpazīt sliktu uzvedību, ieteikt alternatīvas un ierosināt koriģējošas 

darbības. 
Citi: Iniciatīvas uzņemšanās; 
             Kritiskā domāšana; 
             Vainas apziņas pārvarēšana; 
             Radošums; 
             Pozitīva attieksme. 

MATERIĀLI • Balta loksne 2m x 3m (vai lielāka); 
• Virve vai koka spieķis, lai noturētu loksni taisnu; 
• Skavas, lai piestiprinātu lapu pie virves/līmes; 
• Projektors vai videoprojektors; 
• Klēpjdators (pēc izvēles); 
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• Papīra materiāli un citi dažādi rekvizīti; 
• Daudz iztēles. 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

Ēnu teātris ir ļoti vienkāršs un viegli īstenojams instruments, ko izmantot kopā ar bērniem.  
Aktivitātes sākumā skolotājs iepazīstina bērnus ar telpas "skatuvi" un "skatītāju" daļu. Katrs bērns 
tiek aicināts uz skatuvi, lai tuvu pieietu pie lapas un iepazītos ar ēnu. Bērniem klasē var lūgt uzzīmēt 
skici/etīdi ar diviem nobeigumiem – vispirms nelaimīgu un pēc tam laimīgu. Skici/etīdi var veidot 2-
3-4 loģiski saistītas ainas, kuras parasti tiek atdalītas viena no otras ar stopkadru (gaisma tiek 
izslēgta, un, atkal ieslēdzot, sākas cita aina). “Nelaimīgajā" versijā ir attēlota nepareiza uzvedība 
vai kļūdaina izvēle, vai rīcība noteiktā situācijā, un situācija loģiski attīstās līdz nelaimīgam 
noslēgumam. “Laimīgā" versija sākas no brīža, kad ainā rodas kļūda, un pēc tam sižets attīstās 
alternatīvi, novedot pie pozitīva iznākuma. 
Burvju nūjiņa ir mazas fejas rokās, kura izšķirošajā brīdī iejaucas, mainot stāsta gaitu. Feja ar savu 
burvju nūjiņu pieskaras stāsta dalībnieku galvām (vai sirdīm), un viņi maina savas domas un rīkojas 
citādi, nekā līdz šim. Kad skolēni jūtas pārliecināti par šo izteiksmes līdzekli, skolotājs sadala 
skolēnus nelielās grupās pa 4-5 cilvēkiem un dod viņiem uzdevumu izdomāt stāstu par burvju 
nūjiņas modeli, ko prezentēt pārējiem dalībniekiem. Skolotājam jādod katrai komandai pietiekami 
daudz laika, lai vispirms izdomātu scenāriju un pēc tam izmēģinātu savu etīdi. Vajadzības gadījumā 
viņam/viņai ir jāpalīdz viņiem tikt galā ar šo ne tik vieglo uzdevumu. Muzikālā fona iekļaušana 
priekšnesumā dod ļoti labu rezultātu, tāpēc skolotājam ir jāmudina skolēnus izmantot arī mūziku. 
No skolotāja tiek sagaidīts, lai viņš/viņa dotu radošo brīvību  jaunajiem aktieriem un iejauktos ar 
padomu, ideju vai ieteikumu tikai tad, kad tas ir nepieciešams, jo īpaši sižeta veidošanā (kur bērni 
parasti saskaras ar lielākajām grūtībām) un kadru veidošanā. 
Dažos gadījumos skolotājam ir lietderīgi atbalstīt bērnus, vienkāršojot viņu scenāriju, ja tajā ir pārāk 
daudz darbību un tas varētu būt grūti saprotams. Šī metode spēcīgi veicina inovācijas un radošumu 
un liek dalībniekiem domāt par to, kā vizualizēt savas idejas. Tajā pašā laikā tā ir vienlīdz spēcīga 
kā iedarbība uz auditoriju, kuru var veidot citi klases skolēni, citas klases vai visa skolas sabiedrība 
(tostarp skolotāji un vecāki). Uzņēmējdarbības izglītības un kompetences "Mācīšanās caur 
kļūdām" ietvaros šī metode ir ļoti noderīga arī tāpēc, ka tā paredz, ka iesaistītie jaunie dalībnieki 
vispirms atpazīst, kur ir kļūda, un tad rīkojas, lai to labotu.  

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 
 

Uz burvju nūjiņas koncepta balstītas ēnu teātra izrādes, kas notika 2020.gada 20.augustā 
Velingradas pilsētā Bulgārijā, noslēguma aina (attēla centrā redzama feja ar burvju nūjiņu). 

 
Avots: VVIF īstenoto projektu foto arhīvs 
Videoklipus no četrām miniatūrām, kas veido izrādi, var apskatīt projekta "Pārmaiņu ēnas Lesihovas 
pašvaldībā" Facebook lapā:  
 https://www.facebook.com/Сенки-на-промяната-в-община-Лесичово-628352271148762  

SAGATAVOŠANĀS Skolotājam kopā ar bērniem ir jāmaina telpas iekārtojums un tā jāpielāgo ēnu teātrim. Tas ietver 
logu aptumšošanu (ar bieziem aizkariem, žalūzijām vai kā citādi) un aprīkojuma uzstādīšanu ēnu 
teātra veidošanai. Viņiem ir jāuzkar virvi divās dažādās telpas daļās un, izmantojot skavas, jāuzliek 
uz tās loksne. Tādējādi tiek izveidotas divas atsevišķas telpas – "skatuve" un "skatītāji". Ja 
skolēniem ēnu teātris nav pazīstams, skolotājs var sākotnēji viņiem palaist video par šo mākslu un 
pēc tam aicināt skolēnus to izmēģināt. To var izdarīt, vispirms iepazīstinot bērnus ar savām ēnām 
(visi bērni iziet starp prožektoru gaismu un lapu, aplūkojot savu atspulgu), pēc tam seko virkne 
vienkāršu vingrinājumu vienai, divām vai trim personām, piemēram, izpildot vienkāršas darbības, 
profesijas vai dzīvniekus un ļaujot pārējiem uzminēt, ko viņi izpilda. Ja visam radošajam procesam 
tiek nodrošināts atbilstošs laiks, atbalsts un apstākļi, skolotājs(-i) un auditorija, visticamāk, būs 
sajūsmā par bērnu darbu. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

Šo darbību nav grūti novērtēt.  Skolotājam vienkārši jānovērtē dalībnieku entuziasms radošajā 
procesā un skatītāju aplausi.  Ja stāstījums ir labi strukturēts un skeča fināls ir iespaidīgs, gan 
aktieri, gan skatītāji ilgi atcerēsies, kādas ir patiesībā parādītās kļūdas un kas no tām būtu jāmācās. 
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3.23 No diviem zīmuļiem - miljonārs 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

No diviem zīmuļiem - miljonārs 
 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS Fonds "Vērtības, tikumi, godīgums" 
AKTIVITĀTE & KLASE UZŅEMTIES INICIATĪVU. 

Klases: 8-10 gadi 
ILGUMS Viena diena, nedēļa, mēnesis vai cits noteikts laiks  
MĒRĶI Galvenais: Attīstīt iniciatīvas un uzņēmības izjūtu. 

Citi: Inovācijas 
• Kombinatoriskā domāšana; 
• Taktiskā un stratēģiskā plānošana; 
• Iespēju izmantošana; 
• Komunikācijas prasmes; 
• Pārliecināšanas prasmes; 
• Mācīšanās no panākumiem/kļūdām. 

MATERIĀLI Divi zīmuļi katrai komandai/dalībniekam 
MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

Šīs metodes pamatā ir mācīšanās no pieredzes, izmēģinājumi un kļūdas, kā arī centieni uzlabot 
katru nākamo procesa ciklu. Aktivitāte ir slavenā stāsta par uzņēmēju, kuram sākotnēji bija divi 
āboli, viņš tos pārdeva, nopirka četrus utt., līdz uzkrāja bagātību, replika un adaptācija. Šajā 
gadījumā divu ābolu vietā skolotājs skolēniem, kā sākotnējo kapitālu iedos divus zīmuļus (vai 
citus skolas dzīvē ierastus priekšmetus). Šo spēli var spēlēt starpbrīžos – katrs skolēns individuāli 
vai komandās pa 3-4 skolēniem. Uzdevums ir starpbrīžos iziet ārpus klases (skolas iekšienē), 
uzņemties iniciatīvu runāt ar citu klašu skolēniem vai skolotājiem, vienoties ar viņiem un apmainīt 
zīmuļus pret citiem priekšmetiem, kuru vērtība/cena ir lielāka nekā zīmuļiem. Pēc tam tādā pašā 
veidā skolēniem ir jāapmaina apmainītais(-ie) priekšmets(-i) pret citu(-iem) priekšmetu(-iem), kas 
ir dārgāks(-i), un tā tālāk... Uzvar dalībnieks/komanda, kura dienas (nedēļas vai skolotāja noteiktā 
laika periodā) laikā apmaina visdārgāko priekšmetu. Skolotājs var sagatavot īpašas papīra 
veidlapas, kuras bērni aizpilda pēc katra darījuma, dokumentējot, kāds ir nākamais priekšmets, 
kad un kas to iegādājies. Tas palīdzēs dalībniekiem uzskaitīt apgrozījumu un atcerēties kapitāla 
palielināšanas posmus un dalībniekus. Dienas (vai norunātā laika) beigās skolotājs sapulcina 
dalībniekus, un viņiem ir jāparāda, par ko ir kļuvuši divi zīmuļi. Katrs dalībnieks/komanda parāda 
komerciālo sasniegumu, novērtē iegūtā(-o) priekšmeta(-u) vērtību un pastāsta par to. Skolotājs 
veic pārrunas, koncentrējoties uz dalībnieku pieredzi, veiksmīgiem un neveiksmīgiem darījumiem 
un procesa laikā gūtajām atziņām. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 
 

 

 
Avots: VVIF foto arhīvs 

SAGATAVOŠANĀS Skolotājam ir jāsagatavo stāsts par uzņēmēju, kurš ir sācis ar diviem āboliem, un tādā veidā 
jāmotivē skolēni vismaz spēles veidā sekot šim piemēram. Labāks variants ir sākumā sadalīt klasi 
grupās pa 3-4 dalībniekiem, lai pēdējie varētu cits citu atbalstīt. 
 
Skolotājs var eksperimentēt ar:  

¾ Dalībnieku skaitu grupās (trijatā, pāros, vienatnē, lielākās grupās); 
¾ Priekšmetiem, kas veido sākumkapitālu (tas var būt kā pašā stāstā – divi āboli vai viena 

šokolāde, vai koncerta/filmas biļetes utt.); 
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¾ Darbības ilgumu (no vienas dienas līdz nedēļai vai ilgāk); 
¾ Aktivitātes norises vieta (tā var būt ne tikai skolā, bet arī mājās, atvaļinājumā utt.). 
¾ Skolotājam ir jādod dalībniekiem (iniciatīvas) brīvība, bet tajā pašā laikā jāveic 

pasākumi, lai novērstu krāpšanos. Jānosaka noteikumi, ka nedrīkst "tirgoties" ar 
vecākiem, radiniekiem un tuviem draugiem. Ieteicams, lai šī darbība nebūtu vienreizēja. 
Lai attīstītu ar to saistītās personiskās prasmes, ir nepieciešamas vismaz trīs vai četras 
spēles. Patiesībā, jo vairāk spēle tiek spēlēta, jo vairāk ir iespēju mainīt parametrus un 
iegūt jaunu un vērtīgu pieredzi. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

Skolotājam ir jānovērtē darbība vairākos līmeņos: 
¾ Dalībnieku vēlme/motivācija pieņemt izaicinājumu: bērniem nav viegli doties uz 

“kaulēšanos”, tāpēc jau tas vien, ka komandas/dalībnieki to darīs, ir panākums. 
¾ Lielākais veikto darījumu skaits: skolotājam jāizšķir komanda, kas veikusi visgarāko 

darījumu ķēdi, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav bijusi veiksmīga. Tas nozīmē, ka 
komandas dalībnieki ir izrādījuši vislielāko iniciatīvu un ir pārliecinoši centušies 
apmainīties un palielināt sākuma kapitāla vērtību. 

¾ Straujākais vērtības pieaugums: skolotājam ir jāizšķir arī veiksmīgākais darījums, kas 
visvairāk palielinājis pieejamo kapitālu. Vienlaikus viņam/viņai kopā ar grupu jāanalizē 
šis darījums, un visiem dalībniekiem jānovērtē, cik godīgs un reāls tas ir. 

¾ - Straujākais vērtības samazinājums: uzmanība jāpievērš arī visneveiksmīgākajam 
darījumam. Var uzdot jautājumus par to, kā tas ietekmēja kopējo procesu – vai tas 
dalībniekus atbaidīja un kā un vai viņi atrada spēku pārvarēt neveiksmi un virzīties uz 
priekšu. 

3.24 " Kurš vēlas kļūt par miljonāru?" bērniem 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

"Kurš vēlas kļūt par miljonāru?" bērniem 

IZEJAS NUMURS IO2 
 

PARTNERIS Fonds "Vērtības, tikumi, godīgums" 
AKTIVITĀTE & KLASE KOMANDAS DARBS UN KOMUNIKĀCIJA. 

Klases: 8-10 gadi 
ILGUMS Viena līdz četras stundas 
MĒRĶI Galvenais: sacensību vidē, lai stimulētu komandas darbu un komunikāciju, lai uzvarētu populārajā 

spēlē. 
Citi: Padziļināt zināšanas biznesa/uzņēmējdarbības jomā; 

• Uzstāties publikas priekšā; 
• Lēmumu pieņemšana saspringtā situācijā; 
• Loģiskā domāšana; 
• Neticamu alternatīvu izslēgšana; 
• Izvēles izdarīšana. 

MATERIĀLI Iepriekš sagatavoti jautājumi ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā; 
Iepriekš sagatavotas kartītes ar četrām iespējamām atbildēm uz jautājumu; 
Telpas iekārtojums, kas pēc iespējas tuvāks spēles "Kurš vēlas kļūt par miljonāru?" iekārtojumam 
attiecīgajā valstī. 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

Mācību metode ir televīzijas spēles šova "Kurš vēlas kļūt par miljonāru?" simulācija. Pielāgota 
nepilngadīgajiem, koncentrējoties uz jautājumiem, kas saistīti ar ekonomiku un uzņēmējdarbības 
jomu, un pielāgota šīs vecuma grupas bērnu zināšanu līmenim. Klase sadalās trīs vai vairākās 
komandās. Katra komanda izvēlas konkursa dalībnieku. Konkursa dalībnieku var noteikt arī pēc 
iepriekšējas spēles pašā komandā. Īstajā spēlē katrs dalībnieks atbild uz astoņiem jautājumiem 
no "biznesa" pasaules, kas ir sagatavoti un pasniegti populārā TV spēļu šova " Kurš vēlas kļūt 
par miljonāru?" stilā. Ja pretendents šaubās, viņam ir palīdzības iespējas: "Zvanīt draugam" (no 
savas komandas), "Palīdzība no skatītājiem" (no visām komandām un skatītājiem) un "Izslēgt 
divas nepareizās atbildes" (skolotājs to dara dalībnieka vietā). Uzvar komanda, kuras dalībnieks 
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ir atbildējis uz lielāko daļu jautājumu. Vienāds punktu skaits – neizšķirts. Var vienoties, ka 
sacensību dalībnieki ir divi, trīs, puse komandas vai visa komanda (tas ievērojami pagarinātu 
spēles ilgumu). Balvu fonds (reāls vai simbolisks) var tikt sarūpēts no ārpuses, piemēram, vecāki 
ziedo noteiktu naudas summu. Naudas vietā balvu fondu varētu veidot konfektes, baloni, cepumi 
utt.   
Ieteicams, lai pareizajām atbildēm uz jautājumiem ar pieaugošu grūtības pakāpi būtu šāda reāla 
vai simboliska vērtība: 

- jautājums – 50 Eiro centu 
- jautājums – 1 Eiro 
- jautājums – 2 Eiro 
- Jautājums Nr. 4-5 Eiro 
- jautājums – 10 Eiro 
- jautājums – 20 Eiro 
- jautājums – 50 Eiro 
- jautājums – 100 Eiro  

Nav ieteicams uzdot jautājumus, uz kuriem nepareizi atbildot, var zaudēt naudu. 
Iespējami divi konkurējoši varianti: 

¾ Dalībnieks atbild uz visiem jautājumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir pareizi vai nē, un tikai 
par pareizām atbildēm saņem naudu/punktus. 

¾ Atbildot pareizi, konkursa dalībnieks saņem punktus/naudu; nepareizas atbildes 
gadījumā viņš/viņa izkrīt un nesaņem vairāk punktu. 

¾ Pirmais variants ir labs, ja komandā ir tikai viens dalībnieks vai divi trīs, bet otrais 
variants ir labāks, ja spēlē lielākā daļa komandas vai visa komanda. Ja spēlē vairāk 
nekā viens dalībnieks, atsevišķu dalībnieku rezultāti tiek saskaitīti, un uzvar komanda, 
kas ieguvusi augstāko rezultātu. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Who_Wants_to_Be_a_Millionaire%3F  
Avots: Dānija: Vikipēdija 

 
Avots: https://bntnews.bg/bg/a/8-godishen-uchastnik-v-stani-bogat (raksts par jaunāko TV šova 
spēles dalībnieku Bulgārijā - 8 gadus vecu zēnu). 

SAGATAVOŠANĀS Skolotājam vispirms ir jāapspriežas ar klasi un kopīgi jāizvēlas spēles ilgums un konkrētā spēles 
versija. Dalībniekiem ir jādod noteikts laiks, lai sagatavotos spēlei (pāris dienas, nedēļa vai ilgāk, 
atkarībā no vienošanās). Skolotājam ir jāiekārto telpa pēc iespējas tuvāk TV šova spēles 
oriģinālam. Skolotājam jābūt gatavam darboties kā raidījuma vadītājam (ja vien viņu neaizstāj 
kāds no skolēniem).Taču vissvarīgākais ir sagatavot pietiekamu skaitu atbilstošas grūtības 
pakāpes jautājumu (un iespējamo atbilžu). Skolotājs var tos sagatavot pats, bet viņš var arī 
iesaistīt skolēnus, lai viņi iepriekš sagatavotu šādus jautājumus un atbildes. Pēdējā gadījumā 
spēlē būs iesaistīta veiksme, jo konkursa dalībnieks varētu izvilkt paša uzdotu jautājumu. 
Iespējams (un pat ieteicams) arī jaukts variants: dažus jautājumus sagatavo skolotājs, bet citus – 
skolēni. 
 
Tālāk ir sniegts jautājumu paraugs attiecīgajiem līmeņiem: 
1. jautājums (50 eiro centu): Kāda ir mūsu valsts naudas vienība? 
Atbildes: B. Jānorāda vecā valūta (pirms eiro) vai pašreizējā valūta – piemēram, Bulgārijā 
tā ir levs; C. dolārs; D. rublis. 
2. jautājums (1 eiro): Cik eiro centu ir vienā eiro? 
Atbildes: A. 1; B. 10; C. 100; D. 1000. 
3. jautājums (2 eiro): Kura ir iestāde, kas izsniedz aizdevumus? 
Atbildes: A. Mans tēvs; B. Skola; C. Banka; D. Valdība 
4. jautājums (5 eiro): Vai tā ir taisnība par algu? 
Atbildes: A. Nav apliekams ar nodokļiem. B. Tiek maksāts regulāri; C. Vienāds visiem 
uzņēmumā; D. Vienīgais, ko ņem vērā, meklējot darbu. 
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5. jautājums (10 eiro) Ko uzņēmējs var atļauties nesaprast?  
Atbildes: A. Biznesu; B. Vadību; C. Komerctiesības; D. Mūziku 
6. jautājums (20 eiro) Kas ir sociālā uzņēmējdarbība? 
Atbildes: A. Tā nemaz nav uzņēmējdarbība. B. To dara tikai pieaugušie. C. Tā neprasa risku; D. 
To dara sociāli neaizsargātu cilvēku labā. 
7. jautājums (50 euro) Kam piemēro pievienotās vērtības nodokli? 
Atbildes: A. Skolēniem; B. Iedzīvotājiem; C. Uzņēmumiem; D. Valstij. 
8. jautājums (100 eiro) Uzņēmums ar sākotnējo kapitālu 100 000 eiro un tādu pašu gada peļņu 
četru gadu laikā ir dubultojis savu kapitālu; kāds ir peļņas pieaugums gadā? 
Atbildes: A. 10 000 eiro mēnesī; B. Divreiz; C. Astoņus gadus; D. 25%. 
Ja skolotājam ir grūtības noteikt jautājumu sarežģītību, par katru pareizo atbildi var piešķirt 
vienādu naudas/punktu summu (piemēram, 1, 5, 10 vai vairāk). Šādā gadījumā uzvar komanda, 
kas ieguvusi lielāko punktu skaitu. 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

Skolotājam ir jāizvērtē darbība, izmantojot šādu jautājumu paraugu: 
¾ Vai jums bija jautri? 
¾ Vai saņēmāt atbalstu no komandas biedriem? 
¾ Vai esat apmierināts ar savu(-iem) konkursa dalībnieku(-iem)? 
¾ Vai spēles rezultāts ir godīgs? 
¾ Vai jūs sapratāt jautājumu nozīmi? 
¾ Vai bija kādi maldinoši jautājumi? 
¾ Vai jūs zinājāt atbildes uz jautājumiem, vai arī uzminējāt? 
¾ Kā jūs izvēlējāties atbildes uz jautājumiem – uzminot vai argumentējot? Kādas 

stratēģijas izmantojāt? 
¾ Kā jūs domājat, cik daudz naudas jūs nopelnīsiet, ja patiešām piedalīsieties šovā " Kurš 

vēlas kļūt par miljonāru "? 
¾ Vai jūs patiešām vēlaties kļūt par miljonāru?  
¾ Kāpēc vēlaties kļūt par miljonāru? 
¾ - Kas jums jādara, lai kļūtu par miljonāru? 

 

3.25 Krāmu tirgus 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Krāmu tirgus 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
AKTIVITĀTE & KLASE Finanšu izglītība 

Klases: 8-10 gadi 
ILGUMS  
MĒRĶI Galvenais: Finanšu izglītība 

Citi: Radošums 
MATERIĀLI • Papīrs un pildspalvas produktu identificēšanai, rakstīšanai un cenu noteikšanai; 

• Papīrs, lai izveidotu sarakstus par to, kurš piedāvāja kādas rotaļlietas un kurš tās 
pārdeva; 

• Galdi // krēsli // plaukti // telpas; 
• Datori digitālo rīku izmantošanai; 
• Printeris; 
• Skeneris. 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

- Skolotājs iepazīstina ar projektu "Mēs veidosim krāmu tirgu". 
- Skolēni aplūko priekšrocības un trūkumus, kas var rasties, iegādājoties jaunus vai lietotus 
produktus. (Garantija, ....) 
- Skolēni aplūko jēdzienus ekonomiskā, saimnieciskā un sociālā ilgtspēja. 
- Skolēni noskaidro, kā tiek organizēts krāmu tirdziņš un kādi darba posmi ir jāveic pirms paša 
pasākuma. 



2020-1-LV01-KA201-077505 
UZŅĒMĒJDARBĪBA - attīstība 
par mūsu bērnos ielikto uzņēmējdarbības prātu 
 
 

39 
 

- Skolēni risina tēmas: Reklāma un sponsorēšana. 
- Skolēni izstrādā kopīgu darba plānu un apraksta visus darba posmus, kas nepieciešami, lai 
sarīkotu krāmu tirdziņu, un darbus, kas nepieciešami pēc krāmu tirdziņa. Jāatbild uz jautājumu: 
“Kas notiks ar priekšmetiem, kuri netiks pārdoti un kurus nevarēs atgriezt atpakaļ, jo tie bija 
ziedojumi?” 
- Skolēni tiek sadalīti grupās un gatavo uzdevumus. 
Tie varētu būt: 

¾ Izveidot sarakstu par to, kurš pārdos un ko pārdos;  
¾ Kura grupa rūpēsies par ziedojumu ievākšanu; 
¾ Žetonu/naudas sagatavošana, lai maksātu par pirkumiem; 
¾ Kura grupa organizēs viesu ēdināšanu;  
¾ Kura grupa organizēs krāmu tirdziņa izveidi.  

Šāda saraksta izveide palīdzēs skolēniem atmodināt uzņēmējdarbības garu. Aktivitāti var pacelt 
augstākā līmenī, ja skolēniem tiek uzdots veikt pārdošanas, peļņas, papildu izmaksu, mainīgo 
izmaksu utt. uzskaiti. 
Aktivitātes līmeņi: 
TEORĒTISKAIS IEGULDĪJUMS: Studenti apgūst zināšanas par tēmām, kas saistītas ar 
tirdzniecības ekonomiskajiem jautājumiem. 

Ideju vākšana: Skolēni pārdomā pieredzi, kas gūta, apmeklējot krāmu tirgu, un izmanto šo 
informāciju un savu radošumu, lai mēģinātu radīt jaunu krāmu tirgus koncepciju savam 
projektam. 
PLĀNOŠANA: Šajā posmā skolēni apraksta nepieciešamos darba posmus. 
ĪSTENOŠANA: Šajā posmā skolēni rīko krāmu tirgu. 
PĒTĪJUMI: Skolēni izpēta krāmu tirgus izmaksas. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 

 

SAGATAVOŠANĀS 1. Sagatavot teorētiskos ievades datus; 
2. Skolotājam ir ļoti elastīgi jāreaģē un jānodrošina saturs pēc pieprasījuma. (Kad skolēni strādā 
ar digitālajiem rīkiem, piemēram, veido brošūras vai vēlas izveidot nelielu reklāmu, ko viņi vēlas 
pārsūtīt draugiem reklāmas nolūkos...). 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

• Vai skolēni spēj saprast uzņēmējdarbību? 
• Vai skolēni var labāk izprast produktu ciklu un tā ietekmi uz to, jo īpaši saistībā ar 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem – IAM? 
• Vai skolēni var izmantot jaunos digitālos rīkus, lai imitētu/veiktu uzņēmējdarbības 

aktivitātes nelielā mērogā? 
 

3.26 Misters un mis pareizie 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Misters un mis pareizie 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
AKTIVITĀTE & KLASE Mācīšanās no kļūdām  

Klases: 8-10 gadi 
ILGUMS  
MĒRĶI Galvenais: Mācīšanās no kļūdām  
MATERIĀLI • Sagatavoti vingrinājumi; 

• Kļūdu modeļi; 
• Videoklipi, kas parāda, ka var mācīties no kļūdām (labākā prakse). 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

1. daļa 
Skolotājs rosina diskusiju par tēmu "kļūdu pieļaušana". Bērni sēž aplī uz grīdas, pa vidu ir mazā 
tāfele.  Uz tās tiek uzrakstīts: "Kļūdies– nekas!” Skolotājs lūdz bērniem padomāt, kad viņi pēdējo 
reizi kļūdījās. Kādu kļūdu viņi pieļāva? Kā jūs jutāties? Kāda ietekme kļūdai ir tagad? Tad bērniem 
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vajadzētu padomāt, kādu kļūdu reiz ir pieļāvuši citi. Bērniem nevajadzētu apspriest kļūdu, ko 
pieļāvis bērns, kurš atrodas grupā. Vislabāk, ja persona tiek nosaukta iedomātā vārdā. Tagad 
viņiem būtu jādomā par to, ko viņi domāja, kad šī persona kļūdījās? Kāda ir kļūdas ietekme uz 
tagadni? Skolēniem būtu jāsaprot, ka ļoti maz pagātnē pieļauto kļūdu ietekmē tagadni un ka tāpēc 
šīm kļūdām nav jāpievērš pārāk liela uzmanība. Tad viņiem vajadzētu runāt par to, vai kļūdas var 
būt arī iespējas, un kuras no tām. Skolotājs uzraksta šīs iespējas uz tāfeles. Skolēniem ir jāsaprot, 
ka viņi var mācīties no kļūdām un arī no citu kļūdām. Tagad skolotājs lūdz skolēniem noskatīties 
videoklipus par tēmu "kļūdīšanās". Skolēniem būtu jāsaprot, ka daudziem bērniem ir tādas pašas 
problēmas, rodas tādas pašas sajūtas. 
 
2. daļa – Rediģēt kļūdas 

• Skolotājs izdala uzdevumus, un bērniem ir jāmeklē kļūdas. 
• Tie var būt dažādi vingrinājumi. 
• Vingrinājumi no interneta. 
• Kļūdas, ko skolēni atrod, piemēram, tekstā latviešu valodā utt. 
• Stratēģijas, kā meklēt kļūdas tekstos. 
• Skolēniem jāiemācās meklēt kļūdas un izstrādāt stratēģijas, kā no tām izvairīties. 

Padoms: 
• Šajā uzdevumā jāņem vērā šādi faktori: Skolēni var samazināt kļūdu iespējamību, 

atkārtojot jau veiktos uzdevumus pēc tam, kad skolotājs ir izskaidrojis, kādas kļūdas ir 
pieļautas; tā ir metode, kā izvairīties no pārslodzes. Skolēni saprot, ka neveiksmju 
pārvarēšanai ir nepieciešama: drosme, pārliecība un zināšanas, ka viņi var atrisināt 
problēmas. Tam noderīgs ir salīdzinājums ar klasi: Klases grupā neviena kļūda nav 
vienāda, vienai un tai pašai kļūdai var būt atšķirīgs cēlonis un motivācija.  

• Atgriešanās pie to trūkumiem var izraisīt negatīvas emocijas. Šajā vecumā ir grūti 
analizēt kļūdas un negatīvās situācijas, kurās viņi nonāk. Situācijas par "kļūdām" ar šī 
vecuma bērniem jāapspriež individuāli un tūlīt pēc pieļautās kļūdas. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 

KAS: 
https://youtu.be/ndvt89ybSSE 
https://youtu.be/E0TA60qo4-o 
https://youtu.be/iNVxv8w5ILE 

SAGATAVOŠANĀS Jāsagatavo vingrinājumus aktivitātei. 
 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

• Vai skolēni spēj atzīt, ka kļūdas ir daļa no dzīves, ka tās var gadīties ikvienam un galu 
galā ne vienmēr ietekmē turpmāko dzīvi? 

• Vai skolēni spēj atpazīt, ka kļūdas ir iespējas un ka no kļūdām var mācīties? 
• Vai viņi var izstrādāt stratēģijas, lai nākotnē samazinātu kļūdu skaitu noteiktās jomās 

un uzdevumos? 
 

3.27 Pasaules kafejnīca 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Pasaules kafejnīca 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
AKTIVITĀTE & KLASE Radošums 

Klases: 8-10 gadi 
ILGUMS  
MĒRĶI Galvenais: Radošums 

Citi: Darbs komandā un komunikācija 
MATERIĀLI • Tāfele; 

• Tāfeļu pildspalvas; 
• Dažādi krītiņi. 
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MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

Kafejnīca “Pasaules kafejnīca”ir piemērota: 
• kad daudzi dažādi bērni kopīgi domā par sarežģītu tematu, piemēram, klases 

noteikumiem. 
• ja ikviena viedoklim par kādu jautājumu vai tematu jābūt redzamam. 
• kā pārmaiņu procesa uzsākšanas pasākums. 

Pasaules kafejnīca 
• Pasaules kafejnīcas mērķis ir intensīvās diskusijās iesaistīt pēc iespējas 

neviendabīgāku cilvēku grupu: Radoši risinājumi un idejas ir jārod dzīvā diskusiju 
apmaiņā par kopīgu tematu. To paredzēts panākt, veidojot tīklu un stimulējot dalībnieku 
domas, kā arī izmantojot "grupas kolektīvo intelektu". 

• 20 līdz vairākiem simtiem dalībnieku. 
• Bērniem tiek uzdots viens jautājums vai virkne saskaņotu jautājumu. 
• Bērni pie saviem galdiem apmēram 5 minūtes runā par atsevišķiem jautājumiem. Tad 

katrs bērns meklē jaunu galdu un atnes līdz šim uzzināto kā "viedokļa ziņojumu" 
jaunizveidotajai grupai. 

• Pie vecā galda paliek tikai viens bērns. Viņš kā "saimnieks" sveic jaunos bērnus un 
pastāsta viņiem, kas līdz šim ir apspriests pie viņu galda. Tad visi turpina strādāt pie 
vecā vai jaunā jautājuma, līdz ir nākamā maiņa, un tā tālāk. Idejas, tēmas un jautājumi 
pakāpeniski sāk padziļināties un savstarpēji saistīties. 

• No vienas puses, idejas tiek savienotas tīklā, pastāvīgi mainoties galdiem un mutiski 
apmainoties viedokļiem. No otras puses, visi dalībnieki savas domas pieraksta uz 
papīra galdautiem, kas paliek pie galda. Šādā veidā domas var izlasīt un papildināt 
nākamajā kārtā. 

• Skolotājs sniedz īsu paskaidrojumu par Pasaules kafejnīcu un parāda skolēniem 
videoklipu, lai izskaidrotu metodi. Ja videoklipā nav noskaidroti visi jautājumi, tiek 
detalizēti atbildēts uz atklātajiem jautājumiem par metodi, lai vingrinājumu varētu labi 
īstenot. 

• Skolēniem tiek dots temats (piemēram, “Mēs esam kopiena un izveidojam klases 
noteikumus, noteikumus par pārtraukumiem, noteikumus par ekskursijām”). 

• Skolotājs sadala skolēnus grupās. 
• Skolēni dodas pie tiem paredzētajiem galdiem. 
• Skolēni risina attiecīgos jautājumus un maina tabulas, ... (sk. metodes aprakstu). 

Šī metode palīdzēs skolēniem labāk formulēt savus mērķus, uzsākt radošas domāšanas 
procesus, lai viņi varētu rīkoties, vairāk orientējoties uz risinājumiem, un labāk komunicēt savā 
starpā. Konsensa risinājums vairākuma lēmuma vietā! 
Darbības posmi: 
IEVADS / IZPRATNE:  
Šajā posmā skolēni noskatās visus videoklipus un noklausās skolotāja skaidrojumus. 
DEFINĒT UZDEVUMU:  
Šajā posmā tiek iepazīstināts ar uzdevumu, pie kura skolēni strādās. 
IDEJAS ATRAŠANA / RISINĀJUMS:  
Skolēni domā par sasniedzamajiem mērķiem un izmanto ikviena informāciju, lai izstrādātu 
noderīgus noteikumus informācijas, ideju, pārformulējumu apmaiņā, kas ir noderīgi klases 
kopienai. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 
 
 

NOSKATIES:  
https://www.youtube.com/watch?v=ihf-LrqKGHU 
https://www.youtube.com/watch?v=qTiBLZJmd00 

SAGATAVOŠANĀS Tāfele un pildspalvas. 
SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

• Vai šī metode palīdz skolēniem vieglāk apvienot un pieņemt dažādus viedokļus par 
kādu tematu? 

• Vai šī metode ļauj skolēniem ātrāk izstrādāt rīcības plānu un izstrādāt stratēģijas? 
• Vai skolēniem ir vieglāk pieņemt jau izstrādātos uzlabojumu priekšlikumus? 
• Vai skolēni spēj izprast lēmumu pieņemšanas procesu? 
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3.28 Atbildīgie jaunieši 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Atbildīgie jaunieši 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
AKTIVITĀTE & KLASE Kā definēt mērķi 

Klases: 8-10 gadi 
ILGUMS  
MĒRĶI Galvenais: Kā definēt mērķi 

Citi: Radošums 
MATERIĀLI ● Papīrs 

● Šķēres 
● Līme 
● Periodiskie izdevumi, žurnāli 
● Apdares materiāls 
● Zīmuļi 
● Krāsošanas piederumi 
● Auklas u. c. 
● Foto printeris 
● Dators 
● Printeris 
● Skeneris 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

● Skolotājs sniedz īsu skaidrojumu par to, "Kā jūs patiešām varat sasniegt mērķus"? 
Galvenie temati ir šādi: 

● Mērķu definīcija (piemērs: Jaungada vakars) 
● Resursi manā dzīvē – kas palīdzēs sasniegt mērķus? 
● Balsts manā dzīvē – kas man traucē sasniegt manus mērķus? 
● Spēle: Kas mani ved uz priekšu - soli pa solim! 
● Mērķu vizualizēšana – mans redzējumu dēlis 

Mērķu definīcija (piemērs: Jaungada vakars) 
● Plenārsēdē skolēni dalās ar mērķiem vai rezolūcijām, ko viņi ir vai nav sasnieguši 

iepriekš. 
● Pēc tam skolēni apspriež, kas nepieciešams, lai sasniegtu mērķus -> Prāta vētra (reāli 

mērķi, nevis nesasniedzami). 
Resursi manā dzīvē – kas man palīdzēs sasniegt mērķus? Balsts manā dzīvē – kas man traucē 
sasniegt mērķus? 

● Tagad skolotājs iepazīstina ar terminiem “resursi un balsts”. 
● Skolēni saņem kartītes ar vārdiem (internets, sports, viedtālrunis, ...) vai kartītes, uz 

kurām nekas nav uzrakstīts, un viņi paši var uz tām kaut ko uzrakstīt. Viņi piešķir šīs 
kartītes resursu vai balsta kategorijām. 

● Tagad skolēni apspriež savus rezultātus plenārsēdē. 
● Mērķis ir likt skolēniem apzināties resursu un balsta jautājumu kā virzītājspēku vai 

šķēršļus viņu mērķu sasniegšanai. 
Skolēniem jāapzinās, ka mērķu sasniegšana ir viņu rokās. 
Spēle: Kas mani ved uz priekšu – soli pa solim! 
Skolēni noklausās stāstu. (Cilvēks vēlas sasniegt mērķi. Tagad skolēniem jāizliekas, ka arī viņi 
vēlas sasniegt šo mērķi. Katrs skolēns tagad saņem kartīti, kurā norādīts, no kādas ģimenes viņš 
nāk, kādi ir viņa finansiālie līdzekļi, kāda ir viņa vecāku skolas izglītība, kādas ir veselības 
prasības utt. Tagad visi skolēni nostājas rindā un klausās jautājumus, un, kad vien viņi var atbildēt 
uz jautājumu ar "jā", viņiem ir atļauts spert soli uz priekšu. Spēles beigās, protams, ne visiem 
izdodas nokļūt pirmajā rindā. 

● Tagad meta līmenī notiek diskusija par to, kāpēc ne visi, pat ja ļoti cītīgi strādā pie savu 
mērķu sasniegšanas, ne vienmēr var tos sasniegt. 

● Tiek apspriesti ar to saistītie jautājumi: 
● Cik elastīgam jums jābūt? 
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● Ko šajā kontekstā nozīmē jēdziens "orientēts uz risinājumu"? u.c. 
Pēdējā uzdevuma daļā skolēni pievēršas saviem mērķiem – viņiem tie ir jāvizualizē: 
Mērķu vizualizēšana – mans redzējumu dēlis 

● Skolotājs sniedz teorētisko ieguldījumu. 
Šis uzdevums ir noderīgs starpdisciplinārai mācīšanai. Šo uzdevumu var īstenot arī mācību 
priekšmetā: māksla / vizuālā izglītība. Tas palīdzēs skolēniem koncentrēties uz saviem mērķiem. 
 
Aktivitātes līmeņi: 
APZINĀTIES:  
Šajā posmā skolēni mācās par resursu un balsta savstarpējo saistību un faktoriem, kas ietekmē 
to mērķu sasniegšanu. 
PIEREDZE:  
Šajā posmā skolēni lomu spēlē mācās, ka ne tikai viņi paši ir atbildīgi par mērķa sasniegšanu, 
bet arī citi faktori, piemēram, izcelsme, nosaka, vai es varu sasniegt visus mērķus vai ne. 
DEFINĒT:  
Skolēni definē mērķus un mēģina tos attēlot vizuāli. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 

 

SAGATAVOŠANĀS 1. Nodrošināt materiālus radošajām aktivitātēm 
2. Iepazīstiniet ar spēles stāstu "soli pa solim", sagatavojiet situāciju kartes un jautājumu 

kartes. 
3. Sagatavot teorētiskos ievades datus 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

● Vai skolēni redz, ka resursi viņus tuvina viņu mērķiem un ka balsts neļauj viņiem tos 
sasniegt? 

● Vai skolēni spēj aprakstīt citus ietekmējošos faktorus, kas papildus viņu gribai un 
apņēmībai var ietekmēt mērķu sasniegšanu? 

● Vai bērni spēs patstāvīgi iztēloties savus mērķus nākotnē? 
 

3.29 Kāršu spēle: Kāda ir vērtība 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Kāršu spēle: Kāda ir vērtība 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS ArtSmart 
AKTIVITĀTE UN KLASE Komandas darbs un komunikācija 

8-10 gadus vecs 
ILGUMS 30 minūtes 
MĒRĶI Galvenais: Rast izpratni par to, ka dažādām lietām ir atšķirīga vērtība. Un, lai iegūtu vienu lietu, 

mums parasti ir jāatsakās no kaut kā cita, un tā ir vispārēja mācība, ko vajadzētu iemācīt šai 
aktivitātei. Sekundārais: Nostiprināt skaitīšanas prasmi. 

MATERIĀLI Kartes ar dažādām lietām, ko bērni redz un izmanto ikdienā. Sagatavoti karšu dizaini: 
- Saldumu batoniņi 
- Ābols 
- Saldējums 
- Piens 
- Lācītis 
- Velosipēds 
- Dators  

Skolotājs var sagatavot papildu kartes, ja nepieciešams. Kartītes ir jāizdrukā pirms nodarbības, 
vēlams, ar krāsām. Lielums nav iepriekš noteikts, tās var būt A6 vai A7 vai dažāda izmēra, 
vērtīgākās kartes var būt lielākās.  
Kartīšu daudzums arī nav iepriekš noteikts, tomēr vismazāk vērtīgās lietas ir jāizdrukā visvairāk, 
un skolotājam ir jāievēro lietu “maiņas kursu” funkcija.  
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"Maiņas likmes" var būt šādas (skolotājs var mainīt): 
¾ 1 ābols ir 1 saldumu batoniņš 
¾ 1 saldējums ir 2 saldumu batoniņi vai āboli 
¾ 1 piens ir 2 saldējumi 
¾ 1 lācītis ir 5 piena iepakojumi 
¾ 1 velosipēds ir 10 rotaļu lācīši 
¾ 1 dators ir 5 velosipēdi 

Apkopojot - 1 dators ir 1000 konfekšu batoniņi "#$% 
MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

• Skolotājs sagatavo kartes, vismaz 1 datoru, vismaz 5 velosipēdus, vismaz 10 rotaļu 
lācīšus, vismaz 10 piena kartes, vismaz 20 saldējumus un saldumu batoniņus, un ābolu 
kartes. 

• Skolotājs var darboties kā "banka" un apmainīt mazāk vērtīgas kartes pret vērtīgākām 
vai arī izdalīt visas kartes klasei un ļaut bērniem pašiem veikt apmaiņu; 

• Procesa laikā skolotājs uzsver, ka, lai kaut ko iegūtu, ir jāatsakās no kaut kā cita. Vai 
arī ikdienā, ja bērns vēlas jaunu lācīti, tas ir kaut ko vērts, šajā gadījumā – 10 
saldējumus. 

• Šo aktivitāti var veikt līdz stundas beigām vai kamēr lielākā daļa bērnu nokļūst pie tā, 
ko viņi visvairāk vēlas. 

VIZUĀLI 
Attēli/videoklips 

Karšu dizaina piemēri ir pievienoti  

SAGATAVOŠANĀS Skolotājam jāsagatavo kartītes, minimālais daudzums norādīts iepriekš sadaļā "Materiāli", tomēr, 
jo lielāka ir grupa, jo vairāk kartīšu jāsagatavo. Skolotājs var ieviest savas kārtis vai savus 
"maiņas kursus". 

SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

• Vai šī aktivitāte ir palīdzējusi bērniem kritiski domāt? 
• Vai šī aktivitāte ir palīdzējusi bērniem saprast, ka visam ir sava vērtība? 
• Vai šī aktivitāte ir palīdzējusi bērniem attīstīt skaitīšanas un matemātikas 

pamatprasmes?  
 

3.30 Tu vadi, es klausos 
 

DARBĪBAS 
NOSAUKUMS 

Tu vadi, es klausos 

IZEJAS NUMURS IO2 
PARTNERIS ArtSmart 
AKTIVITĀTE UN 
KLASE 

Komandas darbs un komunikācija 
8-10 gadus vecs 

ILGUMS 30 minūtes 
MĒRĶI Galvenais: Iemācīties strādāt komandā 

Sekundārais: Iemācīties uzticēties komandas biedriem, ieklausīties tajos un rīkoties saskaņā ar viņu 
komandām.  

MATERIĀLI • Šalle vai cits apģērbs, kas var aizsegt acis.  
• Skolotājam būs nepieciešama ierīce, ar kuru mērīt laiku (piemēram, hronometrs). 

MĀCĪŠANĀS 
METODES 
 

• Klase tiek sadalīta komandās pa 3-4 dalībniekiem katrā.  
• Vienam no komandas biedriem acis aizsedz ar šalli, un pārējiem komandas biedriem jāved to 

cauri skolotāja noteiktajam "maršrutam" (maršruts var būt jebkurš, sākot no nokļūšanas klases 
otrā galā līdz šķēršļu joslai klasē vai pagalmā).  

• Lai pievienotu sacensību elementu, var noteikt laiku un apbalvot labākās komandas. 
• Visiem komandas locekļiem vismaz vienu reizi jābūt ar aizvērtām acīm. 
• Vēlams, lai vienlaicīgi spēlētu tikai viena komanda (citas komandas var mācīties no citu 

komandu snieguma); 
• Vadošās instrukcijas jādod tikai ar balsi un mutiskiem norādījumiem.  

VIZUĀLI n/a 
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Attēli/videoklips 
SAGATAVOŠANĀS • Sagatavojiet 1-2 šalles vai citus apģērba gabalus, ar kuriem tiks aizklātas komandas locekļa 

acis.  
• Sagatavojiet maršrutu, kas būs jāiziet ar aizvērtām acīm. 
• Rūpīgi paskaidrojiet, kā dot mutiskus norādījumus - ka tiem jābūt skaidriem, savlaicīgiem 

un ka komandai nevajadzētu runāt vienlaicīgi.  
SKOLOTĀJA 
NOVĒRTĒJUMS 

¾ Vai šī aktivitāte ir palīdzējusi bērniem iemācīties strādāt komandā? 
¾ Vai šī aktivitāte ir palīdzējusi bērniem uzticēties viens otram? 
¾ Vai šī aktivitāte ir palīdzējusi bērniem ieklausīties komandas biedros un rīkoties saskaņā 

ar viņu komandām? 
¾ Vai šī aktivitāte ir palīdzējusi bērniem iemācīties sadalīt lomas komandā (nerunāt visiem 

vienlaicīgi)? 
¾ Vai šī aktivitāte ir palīdzējusi bērniem iemācīties sacensties?  

 
 


