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LP piemēra apraksts/vizītkarte 
 

Pedagogs (vārds, uzvārds) INETA   ŠNEPE 

Zinātniskais/akadēmiskais grāds 

(ja piemērojams) 
Pedagoģijas maģistra grāds matemātikas didaktikā 

Klase/klašu grupa 

(ja piemērojams) 
8. – 9.klases 

Mācību priekšmets 

(ja piemērojams) 
matemātika 

Izglītības iestāde Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola  

Novads Liepājas pilsēta 

Kontaktinformācija 

(e-pasts, tālrunis) 
ineta.snepe@inbox.lv; 26479566 

Labās prakses piemērs Pamatskolas ģeometrijas kursa pamatjautājumi 

LP piemēra mērķis/uzdevumi 

 Atkārtot un sistematizēt ģeometrijas teorijas pamatjautājumus – terminus, definīcijas, sakarības. 

 Nostiprināt pamatskolas ģeometrijas teorijas pamatzināšanas. 

 Pilnveidot skolēnu prasmi pilnos teikumos izteikt pamatotus spriedumus, definēt. 

Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) 

raksturojums (ja piemērojams) 

Lai skolotājs varētu ar skolēnu saprasties matemātiskā valodā, abiem jāpārzina šīs valodas pamatus – vārdu nozīmi (terminu 

definīcijas), elementārās sakarības. Pēc skolotāja ieskatiem šo aktivitāti 7.-9.klasēs var veikt vairakkārt, piemēram, 7.klases 

beigās, 8.klases sākumā vai beigās un 9.klases sākumā. 

Strukturēts LP piemēra apraksts 

 Ieskaitē ietverti jautājumi par tēmām, kuras jau mācītas. Lai šos jautājumus skolēni atcerētos ilglaicīgi, tie ir jāatkārto. 

 Pirms ieskaites pāris stundās visu mācīto tēmu jautājumus kopīgi ar skolēniem atkārto, pārrunā. 

 Nosaka ieskaites datumu, dodot noteiktu laiku patstāvīgai jautājumu atkārtošanai. 

 Lai ieskaiti veiktu divās mācību stundās, ir ļoti būtiski iepriekšējā stundā vienoties par noteikumiem, varbūt arī izmēģināt spēli. 

 Ieskaitē mērķi sasniedz tikai tad, ja skolēni ievēro spēles galveno noteikumu: klusējot seko darbam un aktīvi piedalās ieskaitē. 

 Ieskaites laikā, klausoties klases biedru atbildēs, skolēni spiesti vairakkārt dzirdēt jautājumus un atbildes. Šī aktivitāte veicina 

vairakkārt dzirdētā netīšu atcerēšanos. 

 Pamatzināšanu lietojuma prasmju un iemaņu veidošana – tas jau ir citu aktivitāšu uzdevums. 
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Instrumentārijs 
Metode: spēle. 

Resursi: jautājumu saraksts, muciņu komplekts. 

Apliecinošie dati, fakti un piemēri 

(ja piemērojams) 

Četru mācīto klašu vērtējumu attīstības dinamika: diagrammas, kas parāda, ka vērtējumi aprakstītā ieskaitē (tā katrā klasē veikta 

divreiz – 8. un 9. klases sākumā) un gadā pieaug. 

Sasniegtais rezultāts 

 Ieskaites mērķis skolēniem izskaidrots, uzdevums saprotams, norises gaita skaidra. 

 Panākts, ka skolēni atsvaidzinājuši savā atmiņā iepriekšējā mācību gadā mācīto ģeometrijas vielu. 

 Skolēni, turpinot ģeometrijas mācīšanos, atzīst, ka teorijas atkārtošana viņiem bijusi noderīga, lai jauno vielu veiksmīgi spētu 

sasaistīt ar jau mācīto. 

 Jau vairākus gadus praktizēju šo aktivitāti. Organizēšu to un novērtēšu ar atzīmi arī turpmāk, jo šajā vecumā lielākā daļa 

skolēnu izvēlas nemācīties, ja rezultātā nav pārbaudes un nesaņem vērtējumu. 

Sadarbība 
Šai ieskaitei skolēni nopietni gatavojas, tādēļ ļoti lietderīga ir mūsu skolā ieviestā kārtība, kas paredz lielu pārbaudes darbu laika 

plānošanu un atzīmēšanu attiecīgās klases pārbaudes darbu grafikā. Tas pasargā skolēnus no pārslodzes. 

LP piemēra izmantošanas iespējas 
Šādā veidā var organizēt jebkura mācību priekšmeta teorijas jautājumu mācīšanos vai atkārtošanu. 

Matemātikā šo spēli izmantoju arī 6. klases sākumā, atkārtojot vielu par daļām. 

Cita būtiska informācija 

Aktivitātes izdošanās ķīla ir izskaidrošanas darbs: atkārtojamo jautājumu skaidrība (tos var iedot ar atbildēm vai arī tikai 

jautājumus, norādot, kur meklēt atbildes), iespēja gatavošanās posmā konsultēties ar skolotāju, ieskaites norises kārtības(spēles 

noteikumu) izpratne. 

Datums 2011. gada 16. marts 

 


