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• Ko nozīmē vienkārši, viegli? 
Kad
Kas viegli?
Kuram

• Vai vajag, lai ir viegli, vienkārši?
• Vai ir iespējams mācīties matemātiku viegli?

viegli, vienkārši, aizraujoši  pavirši, virspusēji
patīkami  bez piepūles



Agrāk un tagad...
Mācot matemātiku, esmu centies ļaut skolēniem saskatīt 
ne tikai atsevišķu matemātisko faktu skaistumu un 
praktisko derīgumu, bet jo īpaši matemātikas apbrīnojami 
harmoniski izveidoto struktūru. Tas ļauj skolēniem uztvert 
matemātiku ne kā atsevišķu, nesaistītu un tikai mehāniski 
iegaumējamu apgalvojumu jūkli, bet kā vienoti saskaņotu 
sistēmu. Esmu pārliecinājies, ka matemātikas mācīšanai 
skolā ir nepieciešami panākt pilnīgu izpratni tikai attiecīgā
temata kodolā - ar to tad ir jau pietiekami, lai skolēns pats 
saviem spēkiem viegli varētu secināt un izprast no tā
izrietošo. Tā matemātika skolēnam var kļūt par vienu no 
mīļākajiem mācību priekšmetiem. 

J. Mencis
Es jau tā prasu mazāk, bet nevar to pašu!

Skolotāja A.



Ko īsti gribam?

Vai zināt matemātiku nozīmē - spēt dot ātru 
atbildi, atcerēties un lietot pareizo likumu?

Mācīties matemātiku nozīmē nodarboties ar 
matemātiku! Par labām matemātikas 
prasmēm liecina spēja  rīkoties, kad nezina 
atbildes.

Pēc  J. A. Van de Walle 



Kā nonākam pie izpratnes?
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Kā nonākam pie izpratnes?

Katram cilvēkam viņa zināšanas un saprašana 
ir unikāla. Nav nozīmes, cik skaidri un pacietīgi 
skolotājs skaidro skolēniem, skolotājs nevar 
veidot izpratni skolēna vietā.

Pēc  J. A. Van de Walle 

Ko tad skolotājs var?





Ko tad skolotājs var?

• Sapratni veicina jauno ideju saistība ar 
iepriekšējām.
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Kā Jūs skaidrotu 3.piemēru?



Skaidrojums mācību grāmatā

Dalot daļu ar veselu skaitli, pietiek pareizināt tās 
saucēju ar šo skaitli (daļas skaitītājs saglabājas).
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1. Tiek definēts skaitļa apgrieztais skaitlis. 
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2. Tiek definēts, ko nozīmē daļu izdalīt ar daļu. 
3. Lai daļu izdalītu ar veselu skaitli, tā jāpareizina 
ar tā apgriezto skaitli

Skaidrojums mācību grāmatā
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Skaidrojums mācību grāmatā

1. Dalot daļu ar veselu skaitli, iegūst daļu, kurai ir 
tāds pats saucējs, bet skaitītājs ir dotās daļas 
skaitītāja dalījums ar veselo skaitli.
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2. Ja skaitītājs ar šo skaitli nedalās, tad daļa 
jāpaplašina.
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Ko tad skolotājs var?

• Sapratni veicina jauno ideju saistība ar 
iepriekšējām.

• Mācīsim lielās idejas. Mācīsim “ilgtspējīgās 
idejas”.



Kādās formās matemātika “nonāk pie skolēna”?

•Simboli



Ko tad skolotājs var?

• Sapratni veicina jauno ideju saistība ar 
iepriekšējām.

• Mācīsim lielās idejas. Mācīsim “ilgtspējīgās 
idejas”.

• Līdz simboliem no taustāmā, vizuālā, verbālā. 



Matemātika ir saprotama!!!

• Skolēns gūst pieredzi, ka matemātikai ir jēga, 
tā ir saprotama.

• Skolēns tic, ka viņš ir spējīgs saprast 
matemātiku.

• Es pārstāju mācīt matemātiku stāstot, liekot 
iegaumēt un dodot risināt uzdevumus, es 
dodu skolēnam iespēju veidot jēgu pašam.

• ES ticu saviem skolēniem – visiem, ka viņi spēj 
saprast matemātiku.
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