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Modulis Nr. 1: “Iesaistīties savā kopienā” 

MĒRĶIS: Mana dzimtā pilsēta – mentālās kartes un kolāža 

APRAKSTS: zināšanas (Z), prasmes (P) un kompetences (K) 

Ir svarīgi ļaut skolēniem pārdomāt savas domas pirms turpmākā darba. Ja skolēniem nav laika 
pārdomām, dalieties savās domās ar citiem un paļaujieties, ka jums ir kaut kas kopīgs ar citiem. Var būt 
grūti saprast, kāpēc mums ir jāstrādā un jāatrod risinājumi mūsu kopienai.   

Šis nodarbības plāns sastāv no divām daļām: A (mentāla karte) un B (kolāža). Jūs varat veikt abas daļas 
kopā vai arī varat izvēlēties tās veikt atsevišķi. 

 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI 
 
Tālāk ir sniegti apraksti, lai novērtētu īstenotās nodarbības mācīšanās rezultātus. 
 

A un B daļa 
 
Zināšanas (Z) 

● Saprast, ko bērni uztver savā vidē. Tas, ko viņi domā, kas viņiem ir svarīgs viņu dzīvē; 
● Apziņa par to, kas mums ir kopīgs ar citiem un kas viņiem šķiet svarīgs. 

 

Prasmes (P) 
● Spēja izteikt savas jūtas un raksturot apkārtējo vidi citiem cilvēkiem. 

 

Kompetences (K) 
● Izmantojot dažādas prasmes, piemēram, zīmēšanu; 
● Vārdi, lai aprakstītu piemēru ziemeļi, austrumi; 
● Domāt radoši kopā ar citiem; 
● Strādāt ar dažādiem cilvēkiem. 

 
A daļa 
Mana dzimtā pilsēta – Mentālo karšu veidošana 

Aktivitāte Metode un organizēšana Laiks 

 
Mentālās kartes: kur jūs 
dzīvojat, un vai varat 
man pateikt ceļu? 
 

Skolēni strādā ar papīru, 
pildspalvu, veido 
mentālas kartes 

Sagatavošanās: Pirms stundas izveidojiet mentālo karti, lai 
parādītu skolēniem. Ņemiet līdzi dažāda veida karšu grāmatas. 

Materiāls: papīrs katram skolēnam, krāsainas pildspalvas, 
zīmuļi vai flomasteri. 

Klasē:  

1. Izskaidrojiet vārdu - mentālās kartes. Rādīt dažāda veida 
kartes un atšķirt kartes. Ir svarīgi, lai skolēns saprastu, ka 
mentālajai kartei nav jābūt ļoti precīzai. Lielākajai daļai cilvēku 
tas nav iespējams, jo tas ir tas, ko jūs atceraties. 

Ja jums ir nepieciešams vairāk saprast par mentālām kartēm, 
Jūs varat atrast vairāk informācijas šeit mentālās kartes 

Sagatavošanās: 
20 min 

Karšu veidošana: 
60 min - 120 min 
 
Prezentācija: 40 
min 

 

https://www.nationalgeographic.org/standards/national-geography-standards/2/
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Aktivitāte Metode un organizēšana Laiks 

2. Parādiet viņiem savu karti un pastāstiet, ka tagad viņi veidos 
savas mentālās kartes.  

Zviedrijas shttps://drive.google.com/file/d/1yM-

FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/viewkolēnu 
izveidoto mentālo karšu 

piemērshttps://drive.google.com/file/d/1yM-

FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view 

4. Prezentācija, kad skolēni ir pabeiguši, ļaujiet viņiem pastāstīt 
viens otram par karti mazās vai lielās grupās. 

 
B daļa 
Mana dzimtā pilsēta – Kolāžas veidošana 

Aktivitāte Metode un organizēšana Laiks 

 
Fotokolāžas veidošana 
par jums svarīgām 
vietām jūsu dzimtajā 
pilsētā. 
 
Skolēni strādā grupās 
vai atsevišķi, lai 
izveidotu kolāžu par 
vietām, kuras viņi mīl un 
uzskata par nozīmīgām 
savā dzimtajā pilsētā. 
 
 

Sagatavošanās (pirms nodarbības) 

Atnest fotogrāfijas/bildes 

Lūdziet skolēnus nofotografēt vietas/lietas, kuras, viņuprāt, ir 
svarīgas. 

Viņi var izmantot savu viedtālruni vai datoru. Ja jums ir laiks, 
varat ļaut skolēniem veikt šo darbību skolā vai kā mājasdarbu. 

Organizēt darbu 

Atkarībā no laika, varat ļaut skolēniem strādāt pa 
pāriem/grupās vai individuāli. Ja vēlaties, lai viņi strādātu pa 
pāriem/grupās, sadaliet skolēnus pa pāriem/grupām. 

Ir daudz dažādu metožu skolēnu sadalīšanā pa pāriem/grupām. 
Varat izmantot “kociņus” vai kādu citu sev tīkamu metodi. Ja 
vēlaties vairāk ideju, varat atrast idejas šeit. 

https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-

grouping-students/25 

https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-

grouping-students/veidi, kā sadalīt skolēnus grupās. 

Klasē 
1. Izskaidrojiet šī uzdevuma mērķi, ko skolēniem būs 

jāizveido, kādus rīkus viņi izmantos. Varat izmantot, 
piemēram, kolāžu. Ja skolēniem nav datora/planšetes, 
varat izdrukāt attēlus un izmantot papīru, krāsainas 
pildspalvas un līmi. 
 

2. Izveidojiet kolāžu 
 

3. Skolēni viens otram rāda savu kolāžu. Lūdziet savus 
skolēnus paskaidrot attēla izvēli. 

Kolāžas 
veidošana 

60 min 

 

Prezentācija 

60 min 

 

https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://drive.google.com/file/d/1yM-FRX73RlEGwmeTwJe2Lq1TwyciiEfV/view
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://oupeltglobalblog.com/2018/11/13/25-ways-grouping-students/
https://piccollage.com/
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NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES  
 
Sekojošais novērtējums, kurā ietilpst moduļu kritēriji, var tikt izmantots, lai novērtētu atsevišķus 
skolēnus, pašnovērtējumam un salīdzinošajam novērtējumam.  

Skolēnam būtu jāapgūst šādi mācību rezultāti: 
 

APRAKSTS:  
zināšanas (Z), prasmes (P) un kompetences (K) 

Slikti 
(D) 

Vidēji  
(C) 

Labi 
(B) 

Izcili 
(A) 

(Z) kā jūs uztverat savu vietējo vidi 
    

(Z) ka, tas ko Jūs domājat, ir svarīgi 
    

(Z) kā lietot “Mentālās kartes” 
    

(P) izteikt savas sajūtas 
    

(P) aprakstīt savu vidi citiem 
    

(P) izpratnē par to, kas mums ir kopīgs ar citiem 
    

(P) tajā, ko skolēni uzskata par svarīgu 
    

(K) izmantot vizuālo izteiksmi, zīmēšanu prezentācijā un 
dizainā. 

    

(K) izmantot vārdus, lai aprakstītu vidi, ziemeļus, austrumus 
utt. 

    

(K) prezentēt sevi, savus novērojumus un idejas 
    

 

SKOLOTĀJA KOMENTĀRI:    
 Šis ir jautrs vingrinājums, ko veikt kopā ar saviem 

skolēniem. Ir jautri redzēt viņu mentālās kartes un 
dažādus attīstības posmus. Daži skolēni tik daudz 
nezina par savu vidi vai nav daudz domājuši par to, 
kas, viņuprāt, ir svarīgs viņu vidē/dzimtajā pilsētā. 

 


