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Kas tas ir? No kā gatavots? Kur izmantojams?





Lielā ideja – svarīgākais, par ko skolēnam vajadzētu iegūt 
izpratni

1.  Dizaina risinājumi (produktu un informācijas dizains, vides risinājumi) 

tiek radīti  dizaina procesā. 

2.  Atbilstošu un drošu materiālu un tehnoloģiju izvēle, to prasmīga 

izmantošana dod iespēju radīt labākus dizaina risinājumus (produktu 

un informācijas dizaina, vides risinājumus). 

3.  Dizaina risinājumus (produktu un informācijas dizaina, vides 

risinājumus) rada atbilstoši konkrēta lietotāja un sabiedrības 

vajadzībām, vēlmēm un iespējām.



Dizaina process



Dizaina process pirmsskolā (I)



Dizaina process pirmsskolā (II)



Dizaina process pirmsskolā (III)



Dizaina procesa posmi 1.klases mācību 
programmā

➢Katrā tematā tiek akcentēti iekrāsotie dizaina procesa 
posmi.

➢Ar pilnu dizaina procesu skolēni iepazīstas 2.klasē.
➢1.klasē uzsvars uz materiālu izpēti un kārtīgu to 

iepazīšanu. Tikai pēc tam ir dažādu apstrādes tehniku 
apguve un radošā darbība. 



Temati 1.klasē



1.1. Kā griež, plēš, burza, loka, savieno papīra objektus?
Pirmsskola 1.klase

✓ izplēš no papīra vienkāršus siluetus,
satverot plānu papīra strēmeli starp 
abu roku rādītājpirkstu un īkšķi. 
Viegli saspiežot papīru starp 
pirkstiem, lēni plēš to pa noteiktu 
līniju.

✓ loka papīru pēc nosacījuma
✓ vēro, kā locīt papīru. Mācās locīt 

plānu papīru. Loka papīru divās 
daļās; locījuma vietu nogludina ar 
pirkstiem, nedaudz piespiežot.

✓ ar šķērēm izgriež dažādus objektu 
siluetus. Griež pa taisnu un liektu 
līniju. Izgriež vienkāršu formu 
(apaļu, stūrainu).

✓ līmē patstāvīgi, izvēlas atbilstošu 
līmi un līmēšanas paņēmienu

✓ ievēro drošības noteikumus

✓ iepazīst dažādus papīra veidus un to īpašības, eksperimentē ar tiem, mācās tos 
atšķirt, saprast to pielietojumu ikdienā un izstrādājumu radīšanā (vārdnīca)

✓ iepazīst un mācās lietot dažādus instrumentus
✓ turpina apgūt dažādas papīra plēšanas un griešanas stratēģijas (kā plēst pa taisnu 

vai liektu līniju, kā griezt simetriskas vai vienādas figūras)
✓ dažādi rullēt un burzīt papīru
✓ apgūst locīšanu pēc parauga un instrukcijas
✓ apgūst dažādus paņēmienus, kā sastiprināt papīra detaļas (ar piemērotu līmi, ar 

skavām, tapiņām/kniedēm)
✓ ar skolotāja atbalstu skolēni plāno izstrādājumu izveidi (pieraksta secīgi galveno 

darbību atslēgvārdus)
✓ darba gaitā seko līdzi izveidotajam darba plānam (iekrāso paveikto)
✓ rada idejas savam radošajam darbam ar konkrētu pielietojumu pēc skolotājas 

dotiem nosacījumiem un darina papīra izstrādājumu, izmantojot iepriekšējās 
stundās apgūto

✓ pastāsta par paveikto – kāpēc izvēlēts konkrētais papīrs, instrumenti un 
palīgmateriāli, pamatojot savu izvēli, un kas darbā izdevās

✓ novērtē savas tematā apgūtās prasmes pēc snieguma līmeņa apraksta un savu 
veikumu, nosaucot iespējas, kā to varētu uzlabot.



Materiālu izpēte un iepazīšanās ar instrumentiem



Dažādas stratēģijas



Piemērs no 2.klases 
SR: Atloka/ieloka/gofrē papīru un stilizē formas un tēlus no salocītā papīra.

3.uzdevums.  Sagofrē vienu papīra lapu! 
Ko no tās var izveidot?  Ko var izveidot no vairākām gofrētām lapām? 
 Izveido telpas dekoru! Izmanto vienu vai vairākas gofrētas lapas!
Paraugs: Telpas dekors -zieds

1. 2. 3. 4.

5.
6. 7. 8.

Kā rosināt skolēnu radošo darbību?



Uzraksti!

4.uzdevums.  Iedomājies kādu dzīvnieku vai augu! 
Kā to var izveidot, izmantojot gofrētu papīru? 

 Izveido iedomāto augu vai dzīvnieku!

Kādi materiāli un instrumenti būs nepieciešami?

Uzzīmē to!



5.uzdevums.  Izveido papīra glezniņu no gofrēta papīra! Pamēģini 

gofrēt dažādu formu papīru un locīšanu sāc no dažādiem 

stūriem/malām!

Paraugs:

Glezniņa – zieds pļavā



Skolēnu radošie darbiņi



1.2. Kā ver, tin, kārto, sien, loka, līmē rotājumus no koku lapām?
Pirmsskola 1.klase

✓ ritmiski kārtot dažādus dabas 
materiālus, piemēram, kociņus 
vai akmentiņus no lielāka uz 
mazāku utt. 

✓ spraust koku lapas uz 
nostiprinātas stieples, lai 
veidotu lapu koku. 

✓ konstruēt tēlus no dabas 
materiāliem. 

✓ vērt auklas caurumiņos un 
mācījušies nogriezt piemērota 
garuma diegu, ievērt to adatā 
un uzsiet mezglu.

✓ mācās pareizi ievākt un atbilstoši sagatavot koku lapas, tās turot zem 
sloga. 

✓ pieraksta un/vai stāsta savas idejas rotājumu gatavošanā un plāno 
rotājuma gatavošanas norisi

✓ veido rotājumus, izmantojot paraugu vai ideju, lokot, tinot, kārtojot 
ritmiski, verot, līmējot, sienot dabas materiālus

✓ ar asiem priekšmetiem, piemēram, ar adatu un šķērēm mācās rīkoties 
uzmanīgi, neapdraudot sevi un citus. 

✓ pēc darba pabeigšanas skolēni pastāsta par paveikto – kas tika 
gatavots, no kādiem materiāliem, kas darbā izdevās, kas jāpilnveido. 
Novērtē savas tematā apgūtās prasmes pēc snieguma līmeņa apraksta 
un savu veikumu, nosaucot iespējas, kā to varētu uzlabot. 

✓ strādājot skolēni ievēro drošības noteikumus un pēc darba sakārto 
savu darba vietu



Ideju radīšana



Skolēnu radošie darbiņi



1.3. Kā kombinē dažādas formas un rotā plakanus un telpiskus 
izstrādājumus no plastilīna un sāls mīklas?

Pirmsskola 1.klase

✓ plastiskos materiālus veido, iegūst 
sev vēlamo formu– veltnē starp 
plaukstām un ar veltnīti, noapaļo, 
iespiež iedobumu, izvelk, formē un 
savieno detaļas.

✓ turpina apgūt dažādas plastilīna apstrādes tehnikas – plakēt virsmu, veidot 
apaļas, garenas formas, veidot telpiskus objektus ar smalkām detaļām

✓ izmantojot vārdnīcu, savu vai citu klasesbiedru pieredzi, pēta plastilīna un sāls 
mīklas īpašības, kopīgo un atšķirīgo, arī izmantošanas iespējas

✓ darbojas praktiski ar sāls mīklu, veidojot noderīgas lietas, piemēram, 
rotājumus vai svečturi.

✓ plāno izstrādājumu izveidi (pieraksta secīgi galveno darbību atslēgvārdus); 
darba gaitā seko līdzi izveidotajam darba plānam (iekrāso paveikto). 

✓ rada idejas savam radošajam darbam par konkrētu tēmu pēc skolotājas 
dotiem nosacījumiem un veido plastilīna vai sāls mīklas izstrādājumu, 
izmantojot iepriekšējās stundās atkārtoto un apgūto.

✓ pēc darba pabeigšanas skolēni pastāsta par paveikto – kāpēc izvēlēts 
konkrētais materiāls, instrumenti un palīgmateriāli, pamatojot savu izvēli, un 
kas darbā izdevās. 

✓ novērtē savas tematā apgūtās prasmes pēc snieguma līmeņa apraksta un savu 
veikumu, nosaucot iespējas, kā to varētu uzlabot.



Materiālu izpēte



Kā noskaidrot skolēna prasmes, atnākot uz skolu?



1.4. Kā cep maizi? Kā atspoguļo maizes tapšanas ceļu?

Pirmsskola 1.klase

✓ piedalās vienkāršu un veselīgu ēdienu 
pagatavošanā, iepazīstot veselīga uztura nozīmi, 
skaidrojot, kāpēc uzturā ieteicams lietot rupjmaizi un 
graudaugus

✓ Iepazīst dažāda veida maizi – rupjmaizi, graudu 
maizi, kliju maizi u.c. 

✓ bērni kopā ar skolotāju ir cepuši piparkūkas un 
gatavojuši sviestmaizes.

✓ atpazīst dažādus maizes veidus, izmantojot maņas – ožu, 
garšu un tausti, darbojoties pārī

✓ mācās atšķirt dažādus miltu veidus un to pielietojumu. 
✓ iepazīstas ar maizes iegūšanas ceļu senatnē un mūsdienās, 

nosaka kopīgo un atšķirīgo
✓ tēmas noslēgumā skolēni veido darbu, kurā (atkarībā no 

mācību ekskursijas laikā apmeklētās ražotnes/muzeja vai 
noskatītajām filmām) attēlo graudaugu audzēšanas procesu 
vai miltu pārstrādes procesu, vai arī maizes cepšanas procesu 
un prezentē to klasē/skolā

✓ ja ir iespējams, tad skolas mācību virtuvē kopā ar skolotāju 
cep maizi vai kādu citu mīklas izstrādājumu



Temata atsegums



1.4. temata apguves mērķis: 

➢iepazīt maizes tapšanas ceļu no graudu iesēšanas līdz miltu ieguvei un 
kā no miltiem gatavo mīklu un cep maizi. 

➢Izzināt maizes cepšanas tradīcijas, veidot cieņpilnu attieksmi pret 
pārtikas produktiem. 

➢Gūt priekšstatu par dizaina procesa
posmiem – plānošanu, izstrādi, ieviešanu. 

➢Doties mācību ekskursijā un apmeklē kādu ar maizes cepšanu saistītu 
vietu vai cilvēku (dzirnavas, maizes ceptuve, muzejs vai saimniece, kas 
cep maizi).  Var izmantot interneta resursos pieejamās filmas vai 
grāmatas. 



Kāpēc šis temats ir būtisks?

• Tiek veidota izpratne par maizes tapšanas tehnoloģisko procesu, 
tāpēc skolēna praktiskā darbošanās cepšanas procesā nav svarīgākā 
aktivitāte šajā tematā, jo produktu termiskā apstrāde tiks sākta apgūt 
4. klasē. 

• Būtiskākie ir uzdevumi, kas veicina izpratni par maizes tapšanas ceļu 
un to, kāpēc rudzu maize ir latviešu kultūras mantojums. 

• Skolēni dažādās tehnikās izstrādā radošo darbu, izmantojot mācību 
gada laikā apgūtās prasmes. 

• Šī temata izpratne ir pamatā cieņpilnas attieksmes veidošanai pret 
maizi.





Kopējā sistēma

✓Prasmes tiek apgūtas pakāpeniski, saistot ar iepriekšējo pieredzi.
✓Iepazītie materiāli tiek izmantoti arī nākamajās klasēs.
✓Tematus var mainīt vietām, lai pielāgotu citiem mācību priekšmetiem.
✓Svarīgi ir ieradumi, kas tiek lietoti katrā tēmā.



Vērtēšana

Gofrēju papīru 

un veidoju 

rotājumus

Ar skolotājas vai 

klases biedra 

palīdzību gofrēju 

papīru un 

veidoju 

rotājumus pēc 

parauga. Man 

vēl jāmācās būt 

precīzam.

Papīra gofrēšanā 

un rotājuma 

veidošanā man 

dažreiz vajadzīga 

palīdzība un 

paraugs. Reizēm 

esmu neprecīzs.

Patstāvīgi un 

precīzi gofrēju 

papīru un veidoju 

rotājumus, 

realizējot savu 

ideju.

Patstāvīgi un precīzi 

gofrēju papīru un 

veidoju rotājumus, 

realizējot savas 

idejas. Palīdzu to 

veikt citiem.

✓Pirmsskolā - mācās novērtēt savas ieceres īstenošanas procesu un rezultātu, 
atbildot uz pieaugušā jautājumiem vai neverbāli, paužot emocijas par darba 
rezultātu.

✓ 1.klasē pēc darba veikšanas skolēns novērtē savas prasmes un iekrāso 
atbilstošo lodziņu vai ielīmē tajā uzlīmi!

✓Prasmju apguve tiek konstatēta procesā
un temata noslēgumā.





Paldies par uzmanību!

Lai darbīgs un 
radošs jaunais 
mācību gads!


