


SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

1. Kā palīdzēt pirmklasniekam uzsākt skolas gaitas?

2. Kādi ir formatīvās vērtēšanas veidi?

3. Kādas izmaiņas ir summatīvajā vērtēšanā 1.klasē?
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KĀ PALĪDZĒT PIRMKLASNIEKAM UZSĀKT SKOLAS GAITAS?



1. Veidojot klases, iespēju robežās tiek ņemti vērā gan pirmsskolas pedagogu, gan vecāku ieteikumi 

bailīgākajiem un klusākajiem bērniem klasē būt kopā ar kādu pirmsskolas grupas biedru vai kādu 

pazīstamu bērnu;

2. Ikgadēji jūnija pirmajās dienās tiek organizēta nākamo pirmklasnieku vecāku sapulce, kurā tiek 

sniegta informācija par nepieciešamajām prasmēm, mācību procesa organizāciju, utt.

3. Pēc sapulces nākamajās dienās tiek organizētas individuālās klases audzinātāja sarunas ar topošo 

pirmklasnieku un viņa vecākiem ( skolotājs iepazīstas ar bērnu, iepazīstina ar klases telpu, ar pārējām 

skolas telpām, kā arī veic dažādus interesantus uzdevumus, kamēr skolotājs sīki izrunā ar vecākiem 

dažādas problēmsituācijas, varbūt slimības, attieksmes jautājumus, bērna stiprās un vājās puses, utt.) 

Šāda saruna ar katru ģimeni ilgst apmēram 30 minūtes. Tas atvieglo skolas gaitu uzsākšanu – gan 

bērns, gan vecāki ir uzzinājuši sev interesējošos jautājumus, arī bērns ir ieguvis nepieciešamo 

informāciju.



4. Augusta beigās tiek rīkotas klašu vecāku sapulces, lai informētu par 1.septembra norisi, par 

nepieciešamajiem mācību materiāliem, kas būs vajadzīgi pirmajā mācību nedēļā, par 

adaptācijas nedēļas norisi.

5. Septembra pirmā nedēļa vienmēr ir ADAPTĀCIJAS nedēļa, kurā pirmklasnieks iepazīstas ar 

visiem mācību priekšmetu skolotājiem, tiekas ar logopēdu, skolas psihologu, sociālo pedagogu, 

kora un deju skolotājiem….Skolēni dodas ekskursijā pa skolu, ap skolu, pa sporta laukumiem, 

dodas uz bibliotēku, iepazīstas ar visām nepieciešamajām telpām, lai skolā justos brīvi un droši.

6. Adaptācijas nedēļas laikā klases audzinātājs vēro skolēnus, cenšas atrast katram piemērotāko 

vietu un sola biedrus; skolēni jau no pirmās dienas sēž grupās un tas viņiem nerada nekādas 

problēmas, jo pirmsskolā bērni ir pieraduši darboties grupiņās.



KĀ VEICINĀT SADARBĪBU UN ATVIEGLOT 
MĀCĪBU PROCESA NORISI 1.KLASĒ?



MĀCĪBU PROCESS 1.KLASĒ

• Stundu saraksta sakārtošana:

– visās dienās tās stundas, ko vada klases audzinātājs, ir kopā, lai var veidot integrēto mācību procesu.

Skolotāji integrētās stundas vada, izmantojot «Ieteikumi mācību satura integrētai plānošanai sākumskolā»

https://mape.skola2030.lv/resources/7605

- dubultstundas – latviešu valoda, dabaszinības, angļu valoda, mūzika, vizuālā māksla,

• Skolā zvanu nav, lai ļautu pedagogiem un skolēniem mierīgi pabeigt iesākto darbu, saņemt savstarpējo 

atgriezenisko saiti;

https://mape.skola2030.lv/resources/7605


• Uzsākot mācības 1.klasē, tiek veikta katra skolēna diagnostika – pagājušajā mācību gadā 

izmantojām savus veidotos diagnostikas darbus. Šajā mācību gadā izmantosim Diagnostikas 

darbs 1.klasei https://mape.skola2030.lv/resources/1381

• Pēc šī darba analīzes tiek plānots darbs tālāk – cik skolēni lasoši ( labi, vāji, nelasa), kādas 

rakstītprasmes, kādas matemātiskās prasmes. Skolotājs plāno darbu stundās, darbu grupās, veido 

instrukcijas, uzdevumus.

• Skolēni grupiņās tiek sēdināti arī atbilstoši rezultātiem – lai katrā grupiņā būtu skolēns, kam ir 

augsts lasītprasmes līmenis un arī kāds, kuram ar lasītprasmi veicas grūtāk. Šādā veidā arī skolēni 

iemācās lasīt ātrāk, iemācās sadarboties, klusākie top aktīvāki.

https://mape.skola2030.lv/resources/1381


CAURVIJU PRASMES - SADARBĪBA UN KRITISKĀ DOMĀŠANA

4 soļu metode

1. Daru pats … (individuālais darbs, ko varu izdarīt bez palīdzības);

2. Meklēju palīdzību mācību grāmatā, pierakstos….

3. Zvans draugam (vispirms pārī – pāru darbs, tad grupā)

4. ĀRKĀRTAS ZVANS skolotājai !!!

• Mācīšanās metode skolēns – skolēnam ( tie skolēni, kuri ātrāk uztver visu jauno sniedz palīdzību 

skolēniem, kuriem problēmas)



SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

1. Sākot stundu, ļoti svarīgi ir noteikti izvirzīt stundas sasniedzamo rezultātu – lai bērns saprot, 

kas tieši šajā stundā viņam ir jāiemācās?

Arī skolotājam ir jāuzdod sev 3 jautājumi:

1) ko es stundā vēlos sasniegt?

2) kā es varu panākt, lai skolēni to iemācās?

3) kā es zināšu, ka skolēni rezultātu sasnieguši?

( e-klasē rakstām ne stundas tēmu, bet sasniedzamo rezultātu, lai arī vecāki var saprast, kas tieši 

bērnam ir jāiemācās)

Piemēram latviešu valodā – nevis tēma «Svinēsim svētkus!», bet tas, kas jums ir plānots 

stundas sasniedzamajā rezultātā un ko jūs vērtēsiet - «Raksta cilvēku vārdus ar lielo 

sākumburtu. Sadarbojas ar citiem, lai nelielā grupā veiktu kopīgu uzdevumu.»



Galvenais uzsvars KATRĀ stundā – skolēnu izpratnes veidošana par to, 

kā es mācos, kāpēc es mācos, ko es varētu mainīt…..

Rast atbildes uz jautājumiem:

1) Ko es iemācījos?

2) Kādā veidā es to darīju? Kā es nonācu pie šāda rezultāta?

3) Kur man tas noderēs?

4) Ko es varētu mainīt?





ATGRIEZENISKĀ SAITE

Svarīgi mazajam pirmsklasniekam neradīt bailes, kauna sajūtu, nedrošību. Sniedzot 

atgriezenisko saiti:

1) sāciet ar pozitīvu komentāru;

2) tad norādiet, ko varētu uzlabot, koncentrējoties uz galvenajām problēmām;

3) visbeidzot piedāvājiet papildu labvēlīgus komentārus, lai pabeigtu diskusiju uz 

pozitīvas nots.

Šādā veidā mācām sniegt atgriezenisko saiti arī skolēniem pāru un grupu darbā.





INTEGRĒTĀ MĀCĪŠANĀS
1.klase latviešu valoda + matemātika+ dabaszinības

Projekts «Pulkstenis»



1.KLASE LATVIEŠU VAL.+ MATEMĀTIKA + DIZAINS UN 
TEHNOLOĢIJAS «MĀCĀMIES IEPIRKTIES!



KĀ MAINĪSIES SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA?

Galvenie vērtēšanas uzdevumi:

1) Radīt saikni starp skolotāju un skolēnu;

2) Radīt saikni starp skolēniem, kas mācās viens no otra;

3) Dalīties pieredzē;

4) Radīt interesi par mācīšanos;

5) Veicināt radošo darbību.

No 1.-3.klasei visos mācību priekšmetos vērtējums tiek izteikts līmeņos:

sācis apgūt – S, turpina apgūt – T, apguvis – A, padziļināti apguvis - P



VĒRTĒŠANAS PLĀNOŠANA

Plānot vērtēšanu nozīmē:

1) izveidot mācību stundai plānu;

2) noteikt vienu vai vairākus sasniedzamos rezultātus un iekļaut tajā vērtēšanas elementus;

3) izplānot, kurā brīdī skolēniem sniegt atgriezenisko saiti vai novērtēt citam citu vai pašiem 

sevi;

4) turēt rezervē vairākas vērtēšanas metodes. Piemēram, ja mācību stunda nerit kā iecerēta un 

laika vērtēšanai atliek pavisam maz, nevis piecas minūtes, bet divas, tad rezervēs jāatrod 

vērtēšanas metode, kuru var lietot raitāk.



• Reizēm skolēni nesaprot, par ko viņi ir saņēmuši tieši šādu vērtējumu, viņiem nav bijuši skaidri

kritēriji. Var arī teikt – viņi nesaprot, ko mācās un kāpēc.

• Tādēļ skolotājam ļoti svarīgi ir izvirzīt skolēniem skaidrus kritērijus – kas ir jāzina un jāsaprot, 

ko tieši vērtēs.

• Vērtējumam ir jābūt par to, ko bērni ir mācījušies. Vērtēšana aptver gan zināšanas un prasmes, gan 

arī skolēna spēju sadarboties, domāt radoši, uzņemties atbildību.



Formatīvās ( ikdienas darba novērtēšana) vērtēšanas piemēri
• Darbs ar instrukciju

• «Balsojamie jautājumi», t.i., pārbaudot kādu sasniedzamo rezultātu, uz ekrāna tiek uzlikti daži jautājumi par apskatīto tēmu un skolēni 

ar pirkstiņiem parāda pareizās atbildes. Tā var ļoti ātri uzzināt, kurš ir sapratis tēmu un kurš nav.

• Punktu krāšanas sistēma;

• Dažādas spēles – krustvārdu mīklas, burtu rāmji, vārdu meklēšana, Domino, utt. Skolēni paši var izdomāt dažādas spēles, kas var 

pārbaudīt viņu zināšanas latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās. Skolēni izdomā spēli, bet skolotāja – skolēnu vērtēšanas kritērijus. 

Skolēni uzskata, ka tas ir interesants un lietderīgs zināšanu pārbaudes veids.

• aprakstošais vērtējums;

• sarunas ar skolēniem un vecākiem;

• pašnovērtējuma kritēriju lapas;

• Signālkartes

• Interaktīvie materiāli

https://maciunmacies.valoda.lv

https://bernistaba.lsm.lv/speles/pulkstenis

https://maciunmacies.valoda.lv/maci/sakumskolai
https://bernistaba.lsm.lv/speles/pulkstenis
















KĀ SKOLOTĀJS SAVĀ DARBĀ VAR LIETOT SKOLĒNU 
PAŠVĒRTĒJUMU UN VIENAUDŽU SAVSTARPĒJO VĒRTĒŠANU?

• Skolotājam katrā stundā vērtēt katru skolēnu prasa ļoti daudz laika, un lielā klasē tas ir grūti izdarāms.

• Ievērojami atvieglot skolotāja darbu var skolēnu savstarpējā vērtēšana un katra skolēna pašvērtējums par 

stundā paveikto.

• Vērtēšanas prasmi skolēni var sākt attīstīt, piemēram, pāru vai grupu darbā.

• Sākumā liela loma būs skolotājam – viņam ir jāiemāca, kā pareizi skolēniem vērtēt citam citu vai pašiem 

sevi. Viens veids, kā to darīt, ir katrā stundā pārrunāt, kā ir vērtēts, kas ir ņemts vērā, kas nav, kam būtu 

labi pievērst uzmanību. Mirklī, kad skolēni jau būs attīstījuši vērtēšanas prasmi labā līmenī, skolotājam 

vairs nebūs tik ļoti jāiesaistās.



















PALDIES  PAR UZMANĪBU! 


