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Uzspēlēsim?!! 

4 x 4 rūtiņu laukumā katrs pēc kārtas lieciet x un o, 

lai, beidzot spēli, katrs iegūtu pēc iespējas vairāk 

«desu» 

(4 vienādi iezīmēti lauciņi pa vertikāli, horizontāli vai 

diagonāli, piem., attēlā). 
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Skolēniem 

sasniedzamie rezultāti matemātikā: 

• 3.klase. Pēc dotajām norādēm grupā veic 

atsevišķus matemātiskās modelēšanas soļus jaunās 

situācijās. 

 

Pēta dažādas figūras … ; praktiski mēra dabā … ; 

komentē, salīdzina risinājumus ... 

 



Pirmie soļi sadarbības prasmju attīstīšanai 

Skolotājam Skolēnam 

1. Izstrādāt laika līniju! 

2. Noformulēt  katrai stundai reālu 

SR! 

3. Domāt pat metodēm un to 

lietderību. 

4. Izstrādāt snieguma līmeņa 

aprakstu! 

5. Radīt prieku/ieinteresēt! 

6. Būt palīgam! 

1. Ieklausīties! 

2. Izteikt savas domas! 

3. Uzņemties atbildību! 

4. Strādāt kopā! 

5. Palīdzēt draugam/klasesbiedram! 

6. Aktīvi iesaistīties darbā! 

7. Analizēt savu un pārējo veikumu! 

8. Izteikt secinājumus! 

9. Sasniegt izvirzīto mērķi! 



Laika līnija - plānojums 

sadarbības prasmju attīstīšanai 



Snieguma līmeņa apraksts 

  

Iesaistīšanās Esmu grupā, 

bet neiesaistos 

darbā 

Uzklausu citu 

viedokli, bet 

neiesaistos 

darbā 

Uzklausu citus, 

iesaistos, izsaku 

savu viedokli. 

Aktīvi darbojos, 

izsaku viedokli, 

pamatoju. 

Spēja vienoties Nav gatavs 

vienoties, 

pastāv uz savu 

viedokli. 

Ir savs viedoklis, 

bet spēj 

uzklausīt arī cita 

viedokli. 

Papildina citu 

piedāvāto ar 

saviem 

priekšlikumiem. 

Spēj pieņemt 

grupas/vairākuma 

viedokli, darboties 

kopā 

Darba 

plānošana 

Neizprot doto 

uzdevumu, 

neiesaistās 

darba 

plānošana. 

Cenšas 

iesaistīties 

grupas darba 

plānošanā, 

izteikt savus 

priekšlikumus. 

Spēj iesaistīties 

grupas darba 

plānošanā, izsaka 

savus 

priekšlikumus. 

Spēj konstruktīvi 

plānot grupas 

darba gaitu, 

pamatot savus 

priekšlikumus. 

Grupas vai pāra darbs neveidojas, ja visi neiesaistās. 



Vienu pieskaitīšana un atņemšana bez 

pārejas citā demitā. 

1.,2. klase 

SR - sadarbojoties pāros, kopīgi mācās pieskaitīt 
un atņemt vienus. 
 
Uzdevums - Skolēni darbojas pāros. Katram 
pārim skaitļu kartītes ar saskaitīšanas un 
atņemšanas darbībām, skolēni grupē kartiņas pa 
pāriem ar vienādiem rezutātiem.  





AS - skolēnu atbildes 

Kā Tev palīdzēja, ka bijāt divi? 

● Varēju prasīt, palīdzību, ja 

nevarēju atrast savu kartiņu. 

● Jutos drošāk. 

● Nekā nepalīdzēja. 

● Kad paskaidroja uzdevumu.. 

 

 

Ko palīdzēja? 

● Atrast pareizo kartiņu. 

● Sameklēt kļūdas, ja palika 

pāri citas kartiņas. 

● Nekā nepalīdzēja. 

● Mācīja saskaitīt/atņemt. 

 

 



Ģeometriskās figūras. 

2. klase 

SR - Sadarbojoties nelielā grupā (pa 3), izdomāt kopā 

savu stratēģiju ģeometrisko figūru salikšanai, pamatot 

grupas darba rezultātu. 

 

Uzdevums - Skolēni sadalās grupās pa 3. Katram 

grupas dalībniekam ir 4 atšķirīgas krāsas kociņi. Kopā 

grupā ir 12 kociņi.  

 



Darbojamies praktiski 





Grupu darba izvērtējums 



AS + sadarbība uzdevumu risināšanā 

23.uzdevums 24. uzdevums 26. uzdevums ... 

Anna 

Katrīna 

Pēteris 

Juris 

Ilona 

Sandis 

... 



Pasniedzot kādam roku, Tu 

palīdzēsi viņam sasniegt iecerēto! 

Lai izdodas! 


